
 

 

 درمانی زنجانبهداشتی شیوه نامه نشر کتب تالیف/ ترجمه / گردآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معرفی

 انتشدارات  نشدر   ادارههدد    تأسیس گردید. 1388درسال  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان کتب و اداره  

این کتب بعدد از  پژوهشگران دانشگاه می باشد که  واعضا هیئت علمی تالیف/ترجمه/گردآوری شده توسط کتاب 

 د.به چاپ می رسبه عنوان ناشر   "دانشگاه علوم پزشکی زنجان"با آرم کتب و انتشارات  تصویب شورای

 شرایط عمومی پذیرش کتاب  

اعضای هیئت علمی و کارمندان رسمی دانشگاه بدا کبدب مجدوز از شدورای انتشدارات       کتب پیشنهادی .1

 دانشگاه به چاپ می رسد.

 .از خود نویبنده باشد منابعدرصد 10حداقل   کتب تالیفی .2

 باشد. نویبنده مقاالت یا و کرده تالیف قبال که یکتب از تواند می منابع ایننکته : 

 ( انتخاب با پدیدآور می باشد.، رقعی)وزیری ، رحلینوع قطع کتاب  .3

  با پدیدآور می باشد. زمان چاپدر )اطلس یا معمولی( کتب مصور انتخاب نوع   .4

 و/ قطع کتاب چاپ خواهد شد.لوگوی دانشگاه در پشت و ر .5

 کتاب الزامی است. ناشر  Copy right holderداشتن مجوز   در خصوص کتب ترجمه شده .6

 دانشگاه تحویل داده شود.ترجمه شده است بایبتی به اداره انتشارات متن  اصل کتاب همراه با .7

  موافقت درصورت و مطرح انتشارات بکت شورای در موضوع  کتاب یک مجدد چاپ درخواست درصورت .8

 خواهدشد. انجام مجدد چاپ

مولف بعد و سال است  5زنجاندانشگاه علوم پزشکی مدت زمان اعتبار مجوزهای شورای کتب انتشارات  .9

 به چاپ برساند. سال می تواند با موافقت شورای انتشارات دانشگاه کتاب خود را با ناشری دیگری 5از 



کتاب برطبق ضوابط و راهنمای نگارش و فایل نهایی کتاب می باشد پدیدآورانتخاب چاپ خانه بر عهده  .10

به  pdfکه در سایت انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد تدوین شده و در قالب فایل 

 شود. انتشارات دانشگاه تحویل داده می

 نببت به  انتشارات دانشگاه  pdfبصورت ویراستاری و صفحه آرایی شده پس از دریافت فایل نهایی  .11

 اقدام می نماید.الزم کبب مجوزهای 

 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان نشر کتاب مراحل 

چداپ شدود    تشارات دانشدگاه علدوم پزشدکی زنجدان    صاحبان آثاری که در نظر دارند کتاب آنها توسط ان .1

 کردهتکمیل  با توجه به نوع کتاب )تالیف/ترجمه(را دانشگاه انتشارات مندرج در وب سایت  فرمی بایبت

ه ایمیدل  گردآوری شود بد دو فصل از کتاب به همراه فهرست مطالب کتاب که قرار است تالیف/ترجمه/ و

بدا کارشدناا اداره     هدت اطمیندان از ارسدال آن   ارسال نمدوده و ج   pub@zums.ac.irدانشگاهی 

 تماا حاصل نمایند.  024-33156315شماره تماا  باانتشارات 

و درصورت موافقت بدا چداپ    ی انتشارات دانشگاهپس از دریافت ایمیل و بررسی درخواست توسط شورا .2

بدرای تاییدد عندوان کتداب     مربوطده   ایدل هدای دریدافتی بده همدراه چدک لیبدت       ف کتاب پیشدنهادی  

 کار متقاضی ارسال می گردد.محل دانشکده  به معاون پژوهشی (ترجمه/)تالیف

بعد از مدت زمان ده روز از ارسال فایل کتاب و دریافت پاسخ از معاون پژوهشی دانشکده مربوطه  عنوان  .3

تکدراری نباشدد بدا     کتاب از سامانه مدیریت انتشارات )مداد( استعالم شده و درصورتی که عنوان کتداب 

اطالع داده می شود کده  و  مولف به صورت کتبی با نامه اداری و تماا تلفنی اعالم همکاری خواهد شد

 خود را تکمیل کنند. (ترجمه /تالیف)کتاب 

اگر نتیجه استعالم کتاب تکراری نباشد در شورا بحث استفاده از لوگو و همچنین حمایت مالی از مولف  .4

 خواهد شد.مطرح 

کتب ریال   میلیون 30کتب گردآوری شده ریال    میلیون 20سقف حمایت مالی از کتب ترجمه شده  .5

 می باشد. ریال میلیون 40 تالیفی تا

 .نی جهت تایید آن انتخاب خواهد شدو داورا درشورا عنوان شده ل کتاب فایل کتابزمان تکمی .6

 ور ارسال خواهد شد.دا 2فایل کتاب جهت داوری به  .7

 روز زمان برای داوری خواهند داشت. 45تا 30داوران از  .8

و درصورت اعالم نظر  نماید داور سوم انتخاب شده تا نتیجه داوری را اعالم درصورت مغایرت نظر داوران .9

 سدسس و  کدرده  شورای انتشدارات دانشدگاه مطدرح     )کامنت گذاری شده( را درفایل کتاب داوری شده 

  قرار می گیرد.بررسی نظرات داوران مورد 

mailto:pub@zums.ac.ir


ورا با چاپ کتاب موافقت خواهد شد درغیر این صورت به صدورت نامده   نظر داوران مثبت باشد در شاگر  .10

 کتبی به مولف اعالم می شود که با چاپ کتاب موافقت نمی شود.

 فایل کتاب داوری شده )کامنت گذاری شده( جهت اعمال اصالحات به مولف ارجاع داده می شود. .11

 می شود.از مجدد به داور ارجاع داده بعد از اعمال اصالحات در صورت نی .12

مولف اعالم می شود که کتاب را جهت صفحه آرایی و ویراستاری طبق آیین نامه منددرج در سدایت   به  .13

کتداب را بده اداره انتشدارات     نهایی و بدون تغییر و ویراسدتاری شدده    pdfآماده نموده و فایل دانشگاه 

 دانشگاه تحویل دهد.

 .شابک کتاب اخذ خواهد شدی شده کتاب پس از دریافت فایل نهای .14

 .فیسا )فهرست نویبی پیش از انتشار ( از کتابخانه ملی اخذ خواهد شد .15

 مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای نشر کتاب اخذ خواهد شد. .16

 در این مرحله کتاب چاپ می شود. .17

ارسال شدده و تاییدد آن    اسالمیبه اداره کل فرهنگ و ارشاد کتاب اعالم وصول پس از چاپ کتاب نامه  .18

  اخذ خواهد شد.

 پس از آن شورا تعیین می کند که چه تعداد کتاب از مولف خریداری شود. .19

 کتابخانه های تابع دانشگاه های دانشگاه و  کتابخانه دانشکدهاب به توزیع کت .20

  
  

 

 


