شیوه نامه داوری و ارزیابی علمی اثر

به منظور تعیین خط مشي و تسهیل داوری و ارزیابي علمي آثار ارائه شده پژوهشگران (دانشگاهي و غیر دانشگاهي) بررای چرا و نشرر
این آییننامه در مرکز چا و انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه کوثر بجنورد با اهداف زیر تنظیم و در جلسه شماره  ...شورای انتشرارات
دانشگاه به تاریخ  ...تصویب شده و از تاریخ مذکور الزماالجرا است.
 .1ارتقای کیفي و افزایش نوآوری در تولیدات علمي مرکز چا و انتشارات
 .2باالبردن اعتبار علمي تناسب با سرفصلهای درسي و جامعیت آثار
 .3فراهم آوردن زمینههای تولید نشر آثار سودمند در حوزههای مختلف علوم
 .4تسهیل امر داوری و یکسانسازی فرایند ارزیابي علمي در مسیر چا و نشر کتب تالیفي و ترجمه شده
 .5نشر نتایج حاصل از تحقیقات جدید و معتبر به زبان فارسي و سایر زبانهای خارجي
ماده  .1تعاریف

 . 1-1داوری :منظور از داوری ارزیابي علمي آثار تألیفي تصنیفي ترجمهای گردآوری یا پیشرنهادهای واصرله بررای ترألیف تصرنیف
گردآوری و ترجمه از نظر اعتبار علمي کیفیت تناسب اهمیت و اولویت موضوعي و محتوایي است.
 . 2-1داور داخلی :یکي از اعضای هیأت علمي دانشگاه کوثر است که در زمینه موضوع داوری صاحب نظر بوده یا تخصص داشته باشد
یا خود دارای سوابق و آثار علمي باشد.
 . 3-1داور خارجی :از اعضای هیأت علمي دیگر دانشگاههای داخل یا خارج از کشور که در زمینه موضوع داوری صاحب نظر بروده یرا
تخصص داشته باشد یا خود دارای سوابق و آثار علمي باشد.

 . 4-1صاحب اثر :منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقي یا حقوقي اعم از مؤلف یا مترجم است که اثر خود را جهت چا بره
مرکز نشر تحویل مي دهند.
 . 5-1اثر :منظور از اثر هرگونه تألیف تصنیف ترجمه تدوین گردآوری گزارش علمي و نرم افزار تهیه شده است کره قابلیرت چرا و
نشر ولو به صورتهای الکترونیکي ( )E-bookلوح فشرده ( )CDتولید نرم افزار و بانکهای اطالعاتي و نوارهای صروتي و تصرویری را
داشته باشد.
 . 6-1كتاب درسی :کتابي است که حداقل  70درصد سرفصل مصوب یک درس از دروس دانشگاهي را پوشش دهد.
 . 7-1سایر كتابها :کتابهایي که مطالب آنها قابلیت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در رشتههای تحصیلي دانشگاه را داشته باشد.
 . 8-1قرارداد :سندی است که برای داوری اثر بین معاون پژوهشي دانشگاه و داور تنظیم مي شود و تعهردات و وظرایف هریرک و نیرز
زمان انجام کار و حقالزحمه داوری را تعیین ميکند.
 . 9-1حقالزحمه داوری :مبلغي است که در ازای انجام داوری برمبنای آخررین مصروبات شرورای انتشرارات دانشرگاه بره عامرل آن
پرداخت ميشود.
 . 10-1شورای انتشارات دانشگاه :باالترین مرجع تصمیم گیری در خصوص صدور مجوز و تعیین اولویت چا آثار در دانشرگاه کره
متشکل از اعضای معین با حکم رییس دانشگاه است و عهده دار مرجعیت سیاستگذاری و برنامه ریزی چا و نشر در دانشگاه مريباشرد.
همچنین شورایي است برای رسیدگي به موضوعات پیشنهادی درخواستهای واصله در زمینه چا کتاب و بررسي و تأیید آثار تصویب و
ارائه شده توسط گروههای آموزشي در دانشکدههای دانشگاه.
ماده  .2فرایند داوری

 . 1-2کلیه آثاری که درخواست چا و انتشارشان به دانشکده یا دانشگاه تسلیم ميشود ميبایست مرورد داوری و ارزیرابي علمري قررار
گیرند .این آثار شامل چهار گروه هستند که برای هریک فرمهای مخصوصي طراحي شده است:

الف) آثار تألیفي یا تصنیفي
ب) آثار ترجمهای
ج) آثار گردآوری شده
د) داوری پیشنهاد تألیف ترجمه گردآوری و...
تبصره  :1آثاری که در فرایند کرسيهای نظریهپردازی مورد نقد و ارزیابي علمي قرار گرفتهاند و سپس به عنوان نظریه پذیرفته شدهانرد
با ارائه مستندات مربوطه از داوری مستثنا هستند.
تبصره  :2آثاری که از سوی شورای پژوهشي دانشگاه مورد بررسي تأیید و تصویب قرار ميگیرند از داوری مستثنا هستند.
تبصره  :3آثاری که از سوی مرکز چا و انتشارات دانشگاه شورای انتشارات دانشگاه به مؤلرف متررجم گردآورنرده و  ...سرفارش داده
شدهاند نیز باید پس از آماده شدن برای داوری ارسال شوند .نظر نهایي جهت چا و انتشار این آثار تابع قوانین و مقررات مرکز و بر طبق
مصوبه شورای انتشارات دانشگاه خواهد بود.
 . 2-2شورای انتشارات دانشگاه و شورای دانشکده دو مرجع تعیین داور و ارجاع آثرار بررای ارزیرابي علمري هسرتند .شرورای انتشرارات
دانشگاه در خصوص آثار اساتید و همچنین مواردی که از نظر این شورا نیاز به داوری مجدد داشته باشد اقدام به تعیین داور و ارجراع آثرار
به داوران داخلي و خارجي ميکند و نسبت به تعیین و ارجاع آثار مربیان و استادیاران به داوران اقدام ميکند .همچنرین بررسري و ارسرال
آثار اساتید و دانشیاران برای داوری نیز توسط شورای انتشارات دانشگاه انجام ميشود .ایرن فراینرد در قالرب فراینرد کلري انتشرار کتراب
گنجانده شده است که در شکل  1نشان داده ميشود.
تبصره  :4در موارد خاص شورای انتشارات دانشگاه ميتواند اثر را همزمان به بیش از دو داور ارسال کند.
تبصره  :5در خصوص آثاری که توسط اعضای هیأت علمي دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي داخلي و یا خارجي به دانشرگاه ارجراع
ميشود شورای انتشارات دانشگاه تصمیم ميگیرد.
تبصره  :6داوری پیشنهادات رسیده برای تألیف ترجمه گردآوری به ترتیب اولویت بر عهده مرکز چا و انتشرارات دانشرگاه و شرورای
انتشارات دانشگاه است.
 . 3-2نتیجه داوری به همراه فرمهای مربوطه مستندات و نظرات داوران به صورت کامل برای طرح در شورای انتشرارات دانشرگاه بره
مرکز چا و انتشارات تحویل ميشود.
 . 4-2در خصوص آن دسته از آثاری که از نظر داوران مشروط به اعمال اصالحات تأیید شده باشد مراتب توسط همان مرجعي که اثر را
برای داور ارسال کرده است شورای انتشارات دانشگاه و یا مرکز چا و انتشارات دانشگاه بره منظرور اصرالح واعمرال نظررات داور بره
صاحب اثر عودت داده ميشود .پس از اعمال اصالحات و تأیید مجدد داور اثر برای تأیید نهایي در شورا مطرح ميشود.
 . 5-2بر اساس نتیجه داوری اثر یا به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع ميشود (در صورت تأیید هر دو داور داخلي و خرارجي) یرا بررای
اعمال اصالحات به صاحب اثر ارجاع ميشود (در صورت تأیید یک یا دو داور به شرط اعمال اصالحات و تغییررات) یرا بررای داور سروم
ارسال ميشود (در صورت تأیید اثر توسط یک داور و عدم تأیید توسط داور دوم) یا اینکه از نظر معیارهای علمي مردود ارزیابي مريشرود
(در صورت عدم تأیید توسط هر دو داور) و مراتب به صاحب اثر اطالع داده ميشود .نمودار و جدول زیر چگرونگي ایرن شررایط را نشران
ميدهد.
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مرردودی و عردم کسرب اولویرت استرداد مدارک و اعالم مراتب به صاحب اثر
چا

 . 6-2مدارک و فرمهای داوری اثر شامل :یک نسخه چاپي (پرینت) فرمهای مخصوص داوری قرارداد داوری و ابالغ داوری است کره
به صورت همزمان برای داور ارسال ميشود.
 . 7-2با هدف تسهیل فرایند انتشار آثار و تسریع در داوری آثار تعداد داوران داخلي و خارجي ميبایسرت بره ازای هرر داور دو نفرر بره
ترتیب اولویت تعیین شوند تا در صورت عدم دسترسي یا قبول نفر اول خللي در کار ایجاد نشود.
 . 8-2مدت زمان داوری بر اساس موضوع و تعداد صفحات اثر از دو تا چهار هفته تعیین و ابالغ ميشود.
ماده  .3مشخصات داور
 . 1-3داوران اعضای هیأت علمي یا پژوهشگراني هستند که تخصص ایشان از طریق شیوههای زیر احراز شده باشد:
الف) داشتن حسن شهرت به تخصص در زمینه حوزه موضوع داوری (اثر)؛
ب) داشتن حداقل دو کتاب چا شده در ارتباط با حوزه موضوع داوری (اثر)؛
ج) داشتن حداقل مقاله چا شده داخلي یا خارجي در ارتباط با حوزه موضوع داوری (اثر)؛
د) داشتن تجربه داوری آثار علمي شامل کتاب و مقاله در حوزه موضوع داوری (با ارائه گواهي).
تبصره  :7در موارد خاص متخصصان غیر هیأت علمي حوزه مرتبط با موضوع داوری که مدرک دکترری آن حروزه را داشرته باشرند در
صورتي که شرایط یادشده و حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط را دارا باشند ميتوانند به عنوان داور انتخاب شوند.
ماده  .4حق الزحمه داوری

 . 1-4حق الزحمه داوری آثار بر طبق حکم کارگزیني داور و دستمزدی که به ازای هر ساعت تدریس یا تحقیق ميگیرد محاسبه خواهرد
شد .به این شکل که هر  10صفحه از اثر برابر با یک ساعت تدریس یا تحقیق در نظر گرفته ميشود .به این ترتیب تعداد صفحات اثر برر
عدد  10تقسیم شده و رقم به دست آمده در یک ساعت حق التدریس یا حق التحقیقي که بر طبق حکرم کرارگزیني محاسربه مريشرود
ضرب ميشود .عالوه بر این در صورت دقیق و با کیفیت بودن داوری ضریبي از  1/25تا  2با توجه به درجه علمي داور به حرق الزحمره
داوری اضافه ميشود (جدول .)2
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 . 2-4حق الزحمه داوری برای آثار به زبان فارسي و یا هر زبان خارجي یکسان است و مطابق جدول باال محاسبه و پرداخت ميشود.
تبصره  :9حق الزحمه داوری آثار تألیفي ترجمه ای گردآوری و ...یکسان محاسبه ميشود.
 . 3-4چنانچه داوری در مدت مقرر در قرارداد انجام نشود یا نامطلوب انجام شود دانشگاه ميتواند با ابالغ کتبي به داور قرارداد را فسخ
کند و با فسخ قرارداد هیچ مبلغي تحت هیچ عنوان به داور تعلق نگرفته و داور ميبایست ظرف  3روز از ابالغ کتبي فسخ اثر را تحویرل
دهد .این آثار مجدداً برای داور دیگری ارسال ميشوند
 . 4-4در صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص داوری اثر موضوع به مشاور حقوقي دانشگاه -داور مرضري الطررفین -ارجراع و نظرر
مشاور حقوقي برای طرفین قطعي الزم االجرا و غیرقابل اعتراض یا شکایت است.

