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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای آموزشی -ارتقاء نیروی انسانی
با عنوان:

آییننامه حمایت از «کتاب»

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب 91/11/19 :
تاریخ ویرایش 97/10/24 :2
تاریخ ویرایش 99/12/3 :3
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مقدمه:
یکی از اولویتهای مورد تأکید ستتداد توس ت ی علوم وفناوریهای شتتنایدی ترویج و اندشتتارکدب مرتبط با
علوم شتتنایدی استتت .جهت عملی نمودن این هدف ستتداد ،کدابهای درستتی و یا تروی ی ترجم شتتد ،
گردآوری شد  ،تألیفی و تصنیفی در حوز علوم و فناوریهای شنایدی پس از داوری ،ب دو صورت اولی و
ثانوی مورد حمایت قرار میدهد ک در ذیل ب تفصیل شرح داد شد است:
ماده : 1
حمایت اولیه
حمایت اولی ب م نای حمایت از تألیف یا ترجم کداب قبل از اندشتتتار آن استتتت.ه ،ع ق مندان میتوانند
طرح پی شنهادی یود شامل سرف صلهای کداب مورد نظر در را سدای کدابهای تحت فرایوان (مندرج در
ستتایت ستتداده را ب همرا ت داد صتتفحات احدمالی آن در کارتابل کاربری یود بارگزاری نمایند تا پس از
داوری ن سبت ب حمایت یا عدم حمایت از آن ،اقدامات مقد ضی صورت گیرد .مبلغ حمایت از کدابها قبل
از اندشار ب صورت زیر محاسب میگردد:
جهت رعایت حقوق مؤلفان و مدرجمان ،مبلغ حمایدی مطابق فرمول زیر محاسب میگردد:
رقم پایه * تعداد صفحات مؤثر * رتبه علمی/تحصیالت * ضریب کیفیت اثر و ارتباط موضوعی * حق تألیف /ترجمه

ک جزئیات آن ب شرح ذیل است (الزم ب ذکر است مبلغ ذیل مربوط ب سال  1400میباشد و ساالن با
توج ب میزان تورم توسط سداد قابل بازنگری است.ه:
رقم پایه :هر صفح م ادل  350.000ریال
صفحه مؤثر  :هر  300کلم  ،یک صفح مؤثر درنظر گرفد می

شود.

رتبه علمی و تحصیالت نویسنده :بصورت ضریبهای ت ریفشد زیر:
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کارشناسی ارشد و پایینتر 1 :

دکتری 1/5 :

هیئت علمی2 :

ضریب کیفیت اثر و ارتباط موضوعی:
بصورت ضریبهای ت ریف شد زیر بر اساس تخصصی بودن مدن و ضرورت ترجم یا تألیف ،پس از داوری
تخصصی کداب ،ب تشخیص کارگرو نشر ،در س مقیاس (1/5 – 1/25 – 1ه ت یین میگردد
حق التالیف /ترجمه :ضریب حق الدألیف برابر عدد  2و ضریب حق الدرجم برابر  1در نظر گرفد شد
است.
ماده :2

حمایت ثانویه
حمایت ثانوی از کدابهای چاپ شد ب صورت پردایت ب مؤلف /مدرجم و یرید از اند شارات یواهد بود.
 50درصد از حمایت ب مدرجم/مؤلف ت لق مییابد و  50درصد صرف یرید کداب ب منظور حمایت از ناشر
میگردد.

مبالغ حمایت تشویقی از کداب ب صورت زیر است
 .1ترجم  :م ادل قیمت حداکثر  200جلد کداب
 .2گردآوری :م ادل قیمت حداکثر  300جلد کداب
 .3تألیف کداب ب زبان فارسی و انگلیسی :م ادل قیمت حداکثر  300جلد کداب
 .4تصنیف کداب (ب بهر گیری از تحقیقات یود محققه :م ادل قیمت حداکثر  400جلد کداب
تبصره :
 -1حمایت ثانوی فقط ب کدب چاپ شد ت لق میگیرد و قبل از چاپ هیچ گون حمایدی ان ام نخواهد
شد..
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 -2در صورتی ک کداب تألیفی و تصنیفی ب زبان انگلیسی و توسط یکی از ناشرین م دبر و درج یک
بین المللی مورد تأیید سداد ب چاپ برسد مبلغ تشویقی حداکثر تا چهار برابر قابل افزایش یواهد بود.
در صورتی ک موضوع کداب فلسف ذهن با دیدگا های ایرانی اس می باشد این مبلغ حداکثر تا س برابر
قابل افزایش یواهد بود.
 -3سداد صرفاً از کدابهایی حمایت میکند ک از تاریخ اندشار آن بیش از یک سال نگذشد باشد.
 -4چاپ م دد در صورتی مشمول دریافت حمایت یواهد شد ک اص حات اساسی در مدن ان ام گرفد
باشد.

این آیین نام در 2ماد و  4تبصر در تاریخ  1391/11/19در کمیسیون هماهنگی و اجرایی سداد توس
..علوم فناوریهای شنایدی ب تصویب رسید و در تاریخ  1399/12/3ویرایش شد.
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