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 علم، فناوری و نوآوری مدیریت و سیاستگذاریمرجع  هایبادستور العمل نگارش کت

 
 مقدمه 

ست علمی کشور  سیا ستگذاری غنی و کاربردی در حوزه مین منابع تخصصی،أت به منظورمرکز تحقیقات  سیا ی مدیریت و 

در همین راساااتا، های مرجع نموده اسااات  فراخوان تدوین دومین مجموعه کتاب انتشاااارعلم، فناوری و نوآوری اقدام به 

های کتاب نمخاطبیشده است   تنظیم ،منظور بیان شرایط و الزامات تکمیل فرم پیشنهاده و تدوین کتاب دستورالعملی به

  هسااتند این حوزهدساات اندرکاران و  متخصااصااین، ، دانشااجویانعلم، فناوری و نوآوریو ساایاسااتگذاری  مدیریتمرجع 

سب محتوای کتابهمچنین به دلیل تالش برای  صل ها باتنا سی، سرف ساتید  قابلهای در شی ا ستفاده و بهره برداری آموز ا

   باشدمیدر محورهای موضوعی معرفی شده، 

سندگان، ی فراخوانیند اجراآفر شروط نوی ساختاری و محتوایی کتاب،  ستانداردهای منبع کتاب  لیفأتمهلت  ،شروط  و ا

ها به نحوی شااایسااته منظر تدوین کتاباز این ها پرداخته تا ننویساای از جمله مواردی اساات که در این دسااتورالعمل به آ

 محقق شود  

و همچنین تدوین  پیشاانهادهالزم اساات که نویسااندگان محترم، موارد شکر شااده در دسااتورالعمل را در هنگام تکمیل فرم 

  نتخب علمی( مورد توجه قرار دهند کتاب )در صورت پذیرش پیشنهاده توسط کمیته م

 

 فهد

 علم، فناوری و نوآوریمدیریت و سیاستگذاری لیفی تخصصی در حوزه أهای تمین کتابأت  1

 های درسی، مورد نیاز اساتید و دانشجویانهایی متناسب با سرفصلمین کتابأت  2

ستفاده از ظرفیت و دانش اعضای هیئت علمی، پژوهشگران مبرز و متخصصین دارای آثار متعدد در حوزه   3 مدیریت و ا

 نوآوریعلم، فناوری و سیاستگذاری 

 

 یند اجراآ: فر1ماده 

از  ،نویسااندگانعلم، فناوری و نوآوری توسااط مدیریت و ساایاسااتگذاری های مرجع کتابدریافت فرم پیشاانهاده  -1-1

 https://nrisp.ac.ir/callforproposal تارنمای

  book@nrisp.ac.ir تکمیل فرم پیشنهاده توسط نویسندگان و ارسال به آدرس ایمیل  -1-2

 -207داخلی  – 88036144توانید با شااماره تبصاارهد در این مرحله، در صااورت بروز هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی، می

 سرکار خانم تسبندی تماس حاصل نمائید

 اده در کمیته منتخب علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورههای پیشنبررسی فرم -1-3

 های منتخباعالم به نویسندگان پیشنهاده -1-4

 و یید ناظر، انعقاد قراردادأو در صاورت تکلیات( شاامل )لیف فصال اول کتاب أمهلت به نویساندگان جهت تاعطای  -1-5

 حق التالیف تعیین

 لیف مطلوب کتاب در مهلت مقررأمعرفی ناظر کتاب به نویسندگان جهت ارتباط متقابل و ت -1-6

 از سوی نویسندگان به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مدت قراردادتحویل فایل کامل کتاب ظرف  -1-7

 انتشار کتابارزیابی و طی فرایند  -1-8

 

 : محتوای کتاب2ماده 

 را پوشش دهد  درسی مرتبط با موضوعهای و سرفصل هدکتاب در قالب آموزشی تدوین ش -2-1

از مطالب  برداریاسااتفاده زیاد و ک یبایساات از قلم نویسااندگان جاری شااده باشااد و از محتوا و مطالب کتاب می -2-2

 های دیگر خودداری شود  کتاب
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 علم، فناوری و نوآوری مدیریت و سیاستگذاریمرجع  هایبادستور العمل نگارش کت

 
 در سطح جهان باشد  1ترین مباحث مطرح در رشتهحاوی تازهکتاب  -2-3

مورد  ،ویژه قوانین و مقررات و تجربیاتداخلی و خارجی متعدد باشاااد و بافتار ایران، به 2دارای موارد مطالعاتیکتاب  -2-4

 گیرد  اشاره قرار

  باشدمیقابل دسترسی « یابواژه»ها در سایت الزامی است  واژه کلمات مصوب فرهنگستان ادب فارسی استفاده از -2-5

 ها و جداول جذاب و آموزنده، با توضیحات مرتبط باشد ها، نمودارها، شکلکتاب دارای عکس -2-6

 شود تا در ضمن تدوین کتاب، نظرات ناظر به بهبود محتوا کمک کند  ناظر به نویسنده معرفی می پس از عقد قرارداد، -2-7

صول کتاب در قالب بخش ب از یک مدل قوی نظری پیروی کند؛کتا -2-8 شند به طوری که  یک مدلها و ف شده با چیده 

 برای خواننده قابل تشخیص باشد   این موضوع

 نحوه منبع نویسید  -2-9

 استفاده و جستجو در مراجع فارسی ضروری است   -

 جدید، معادل انگلیسی آن در پاورقی شکر شود  مفاهیمدر اولین مواجهه با  -

 فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی باشد  3نامهکتاب دارای واژه -

 ( الزم است APAنویسی )براساس فرمت رعایت استاندارهای منبع -

 

 نگارش کتاب: مهلت 3ماده 

شود  در صورت تأیید آن توسط ارائه ( کلیاتشامل مقدمه و )کتاب روز، فصل اول  45از تاریخ اعالم پذیرش، ظرف  -3-1

 منعقد خواهد شد نویسنده ، قرارداد تدوین کتاب با ناظر

  باشدتوسط ناظر مییید فصل اول أماه از زمان ت 6کتاب،  مهلت ارسال فایل کامل -3-2

 

 کتابصوری : ساختار 4ماده 

 باشد  (صفحه 350تا  250)واحد درسی  2حجم کتاب قابل تدریس در  -4-1

   جهت چاپ برخوردار باشد  dpi 300مورد استفاده در کتاب، از کیفیت  هایعکس -4-2

 بندی براساس ساختار پایان نامه خودداری شود ساختار کتاب تنظیم شود و از فصل بندی مطابق بافصل -4-3

 

 نویسندگانشروط : 5ماده 

 خصاً مطالب را تدوین و نهایی کند  نویسنده مسئول شضروری است که  -5-1

 نفر مورد پذیرش است  3عداد نویسندگان حداکثر ت -5-2
 

 : سایر موارد6ماده 

 ، از اختیارات کمیته منتخب علمی خواهد بود  بینی نشده در این دستورالعملتصمیم گیری در خصوص موارد پیش -6-1

علم، فناوری و نوآوری، چاپ و  مدیریت و سیاستگذاریهای مرجع مبنای فراخوان تدوین دومین مجموعه کتاب -6-2

در اولویت ای ترجمه یپیشنهاده تالیفی مناسب، یعدم دریافت پیشنهاده باشد؛ در صورتهای تالیفی میانتشار کتاب

 گیرد بررسی کمیته منتخب علمی قرار می

 

 

 

                                                           
1 . State of the Art 
2 . Cases 
3 . Glossary 
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 مجموعه انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوردسترسی به 

 د باشدبه شرح شیل میهای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خرید کتاب های دسترسی وراه

 book.nrisp.ac.irمراجعه به سامانه مدیریت انتشار آثار علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به آدرس    1

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده،  با شکر مشخصات کتاب، 0۹۹2۹۷۷24۹2 شمارهبله یا ایتا با  رسانپیام از طریق  2

ک و هزینه و هماهنگی پی، کدملی یا شناسه ملی)اشخاص حقوقی( کدپستی،شماره تلفن و آدرس، ثبت سفارش نمایید

 باشد  ارسال بر عهده خریدار می

 .جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایید آقایان میری و ملکی 322و  14۷های با داخلی ۸۸036144شماره  با   3

)شماره شبا به همراه شناسه واریز یا شماره کارت( اقدام  های شیلاز طریق یکی از شماره حساب ابواریز وجه کت   4

 و فیش واریزی را به شماره شکر شده ارسال نمایید  

 050100004001020403007940IR :شماره شبا

شماره حساب درآمد اختصاصی غیرقابل برداشت بانک  388020474113522000000000000004شناسه واریزد 

 مرکزی بنام مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

نزد بانک تجارت بنام حسن  3330501005متصل به شماره حساب 5859-8310-1711-7119  :شماره کارت

 چشمی )انتشارات و کارپردازی(

لطفا هنگام پرداخت از طریق شماره شبا و شناسه واریز، نهایت دقت خود را در وارد کردن مبلغ وهمچنین اعداد  نکتهد

 رگشتب واریزی اشتباه صورت در چون باشید داشته …شماره شبا و شناسه واریز در نرم افزار بانکی ، اینترنت بانک و 

باه وارد کردن شناسه واریز، هزینه پرداختی توسط بانک به در صورت اشت  بود خواهد زمانبر و سخت خزانه از مبلغ

 .حساب شما عودت داده خواهد شد

  های الزم بعمل آیدهای مذکور هماهنگیجهت خرید حضوری، از قبل با داخلی خرید حضورید   5

 

 

 

 

 

 

 9راد، شماره میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان دکتر قانعی نشانی:

   www.nrisp.ac.ir وبگاه:

 021-88036144 تلفن:

 


