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 توسط اپرک علم و فناوری امام خمینی )ره( استان زقوین آیین انهم حمایت از چاپ کتاب
 

 : تعاریف و اختصارات 3ماده 

 پارک : پارک علم و فناوری امام خمینی )ره( استان قزوین می باشد. -1-1

 می باشد. معاونین و مدیران پارکشورای  شورا: -1-2

 اداره: اداره خدمات فنی و تخصصی پارک -1-3

 مولف : متقاضی حمایت از چاپ کتاب -1-4

 :اهداف 1ماده 

 رسالت های پارکدر جهت ماموریت ها و حمایت از نشر کتاب  -2-1

 : حوزه های مورد حمایت 1ماده 

 یت قرار می گیرند :اکتاب هایی با موضوعات زیر مورد حم -3-1

 تولید ثروت و کسب وکار -3-1-1

 ایده ، اختراع و تجاری سازی -3-1-2

 مدیریت و کار آفرینی -3-1-3

 علم و فناوری -3-1-4

 که کتابی خارج از حوزه فوق باشد ، در جلسه شورا در خصوص حمایت از چاپ آن تصمیم گیری می شود. در صورتی:  3تبصره 

 



 

 فرآیند پذیرش و تایید:  4ماده 

از کتاب  PDFبه همراه یک نسخه فرم موجود در سایت پارک علم و فناوری امام خمینی )ره( استان قزوین و ارسال تکمیل  -4-1

  info@qstp.irبه آدرس   /مترجممولف

مورد بررسی  توسط حداقل یک کارشناس مرتبط می بایست کتاب مولف را تحویل اثرماه از تاریخ  دوحداکثر ظرف مدت  اداره -4-2

 قرار داده و نظر خود را درخصوص حمایت از چاپ کتاب اعالم نماید.

بوده ودر صورت پذیرش  ادارهبر عهده  تیراژ و قیمت روی جلد تایید سرفصلهای ارائه شده کتاب و تایید طرح روی جلد  -4-3

 از سوی مولف  فرآیند حمایت صورت می پذیرد. ادارهمدنظر اصالحات الزم 

 مدیران پارک می باشد.معاونین و بر عهده شورای  حمایت از چاپ کتاب نهایی، تایید و اجازه اداره در صورت تایید و پذیرش -4-4

داد ظرف حداکثر یک ماه نسبت به عقد قرار  ضمن تکمیل کاربرگ حمایت  مولف موظف است، در صورت پذیرش و تایید شورا  -4-5

 نماید اقدام پارکبا 

 حمایت و نحوه میزان :  5ماده 

 .درصد مولف می باشد که با توجه به نوع کتاب به شرح ذیل می باشد 55درصد پارک و  55به صورت  مشارکتمیزان  -5-1

 ریال555/555/35کتاب ترجمه سقف حمایت از  -5-1-1

 ریال 555/555/55سقف حمایت از تالیف کتاب  -5-1-2

می  واحد فناوردرصد  45درصد پارک و  05به صورت  استان مراکز رشد پارک و مستقر در واحدهای فناوربرای  مشارکتمیزان  -5-2

 باشد.

 ادارهموظف است همکاری کامل را با  و مولفکلیه هزینه های طراحی جلد ، صفحه آرایی و ویرایش شامل حمایت می باشد  -5-3

 انجام دهد.
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انجام دهد ، به  ادارهبدون تأیید در صورتی که مولف طراحی روی جلد ، صفحه آرایی و ویرایش و یا یکی از موارد قبل را  :1تبصره

 هیچ عنوان شامل حمایت پارک نخواهد شد.

 می باشد و مولف در این خصوص  فقط می تواند پیشنهاد دهد. ادارهانتخاب ناشر کتاب برعهده  -5-4

از چاپ و نشر کتاب منحصرا از سوی پارک علم و فناوری امام خمینی )ره( استان قزوین ، با درج آرم پارک علم و  حمایت -5-5

این کتاب با حمایت و پشتیبانی پارک علم و فناوری امام خمینی )ره(  "فناوری امام خمینی )ره( استان قزوین روی جلد و ذکر جمله 

 گیرد. می شناسنامه کتاب صورتدر صفحه  "استان قزوین چاپ شده است 

مولف موظف است در هنگام عقد قرار داد دوبرابر مابقی هزینه ها که برعهده خودش می باشد در قالب سفته به معاونت تحویل -5-0

 ا تحویل بگیرد.رداده و پس از تسویه حساب با پارک کتاب منتشر شده و سفته ها 

 انجام دهد. ادارهت انتشار اثر و ویراستهای بعدی آن را منحصرا برای چاپ و نشر با مجوز مولف از تاریخ امضا قرار داد موظف اس -5-7

ارائه  ادارهتعداد تیراژ کتاب را به عنوان هدیه به درصد چهار و از نوبت دوم به بعد درصد  دوچاپ  اول و دوم  های مولف در نوبت-5-8

 خواهد کرد.

را درصد حاصلضرب بهای پشت جلد کتاب در تعداد تیراژ  25در صورتی که نوبت چاپ از دو نوبت عبور کرد مولف موظف است  -5-9

 درصد می باشد. 55آن درصد افزایش می یابد و حداکثر سقف  5بپردازد و در ازای هر نوبت چاپ این مبلغ  پارکبه 

 در صورت نیاز به ویرایش جدید مراتب با پیشنهاد مولف در جلسه شورا مطرح و تصمیمات متخذه الزم االجراست. -5-15

 انتشار و  فروش ندارد.  ،هیچگونه مسئولیتی درقبال اخذ مجوز اداره -5-11

 صفحه باشد. 555صفحه و حداکثر  85کتاب مورد حمایت شده می بایست حداقل  -5-12

 اجرا و بازبینی: زمان  6ماده 

 . به تصویب شورای مدیران پارک رسیده و به مدت یکسال از تاریخ مذکور قابل اجراست.13/12/1393این آیین نامه در تاریخ  -0-1
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