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 28/2/1398شنبه مورخه  -دانشگاه شورای انتشاراتاولین جلسه صورت جلسه 

 تشکیل شد.در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری  28/2/98در مورخه  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان شورایجلسه اولین  

 مهمترین تصمیمات جلسه به شرح ذیل است:

اعم از تالیف/ ترجمه و  قرار گرفت و مقرر شد درخواست همکاران مبنی بر انتشار کتابفرآیند انتشار کتاب مورد بررسی  .1

، جهت اطالع دانشکده محل کار متقاضی عضو در زمان آغاز فرآیند فصل اول کتاب، وا فهرست مطالب همراه ب گردآوری

جهت گرفتن دانشکده  ارسال شده و پس از اعالم نظر و تائید اولیه معاون پژوهشی،  آن هیئت علمی، به معاون پژوهشی

و مابقی فرآیند طبق چارت گردیده  قدامادانشگاه های علوم پزشکی )مداد( مدیریت انتشارات  کشوری از سامانه استعالم

 ادامه پیدا کند. اداره کتب و انتشارات دانشگاهمندرج در سایت 

 

گرفت و درخواست شد کارگاه های مربوطه برای  علمی مورد تاکید قرار ین نگارش در انتشار آثارزوم آموزش آئل .2

مقرر شد پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزش آئین نگارش برای اعضای   شود. دانشجویان و اعضای هیئت علمی برگزار

در برنامه ریزی کارگاه های توانمند سازی  ،هیئت علمی به معاونت محترم آموزشی دانشگاه ارائه گردد تا در صورت امکان

انشجویان نیز پیشنهاد شد در درس ادبیات، بر آئین نگارش تاکید شده یا اعضاء هیئت علمی مد نظر قرار گیرد. در مورد د

 برگزار شود. تکمیلی کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و خصوصا دانشجویان تحصیالت

 

و خصوصا در حیطه مرجعیت علمی تاکید به زبان انگلیسی در دانشگاه و حمایت از  انتشار کتب خاص  هدف گذاریبر  .3

شد و پیشنهاد گردید در این خصوص با هماهنگی گروه های آموزشی و کارگروه مرجعیت علمی، فراخوان انتشار کتاب 

 داده شود. 

مقرر شد به داوران کتب، حق الزحمه داوری به مبلغ یک تا دو میلیون ریال، بسته به مشخصات و حجم کتاب پرداخت  .4

  رایی شدن این تصمیم منوط به تائید و تصویب  هیئت رئیسه محترم دانشگاه خواهد بود.اج  شود.

 

ریال و کتب تالیف شده با  میلیون 30کتب گردآوری شده  ریال ، میلیون 20سقف حمایت مالی از کتب ترجمه شده  .5

 تعیین و تصویب شد. ریال میلیون 40تا  رعایت استانداردهای مربوطه، 

 

لزامی بوده و کسب این ا copy right holderدر مورد درخواست های ترجمه کتب، کسب مجوز ترجمه از ناشر یا  .6

 مجوز بر عهده متقاضی خواهد بود.

 

بر عهده متقاضی می باشد و ارائه تائیدیه ویراستار در مورد کتاب به اداره کتب و  ، صفحه آرایی و چاپ کتابویراستاری .7

 ضی برای ادامه روند کار ضروری است.انتشارات توسط متقا



 

مورد  نتایج داوری کتاب آقای دکتر علی اوسط ملتی تحت عنوان اهمیت بالینی پروتئین های پالسما و دیگر مایعات بدن  .8

 موافقت شد. با مجوز و آرم دانشگاه علوم پزشکی زنجانمذکور چاپ کتاب با  بررسی قرار گرفت و 

 

 


