




 معرفی

هدف اداره . تأسیس گردید 1388اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان درسال 
گردآوری شده توسط اعضا هیئت علمی و پژوهشگران  /ترجمه/انتشارات، نشر کتاب تالیف

دانشگاه علوم پزشکی "با آرم شورای انتشارات دانشگاه می باشد که این کتب بعد از تصویب 
 .به عنوان ناشر، به چاپ می رسد "زنجان



 اهداف اداره انتشارات دانشگاه 

 ارایه بستری مناسب جهت انتشار  نشر و و رونق چاپ و مرکز، ارتقا این اهداف
   .محترم می باشدپژوهشی اساتید و محققان  –تولیدات علمی 

 کاربردی ترین نقش موثری را در راستای نشر این اداره در تالش است بتواند
 .نمایدنشر ایفا و با کیفیت ترین اثر، در بهترین گونه 





 معرفی اعضاء شورای انتشارات دانشگاه 

 (معاون تحقیقات و فناوری)رئیس شورا دکتر علیرضا شغلی
 (مدیر اطالع رسانی و منابع علمی)دبیر شورا دکتر علی بهروزی

سایر اعضاء شورا معاونین محترم پژوهش دانشکده ها و تعدادی از هیئت علمی  
 .های دانشگاه که کتب مختلفی را توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسانده اند



 وظایف شورای انتشارات 

 تعیین و تصویب شاخص های ارزیابی آثار 

تعیین داوران منتخب برای ارزیابی آثار 

تصمیم گیری برای انتشار آثار 

  تعیین اولویت های نشر در زمینه های مختلف 

تعیین میزان حمایت مالی از اثر 

تدوین آیین نامه های مناسب در جهت پیشبرد اهداف شورا 

  اتخاد تصمیم درمورد تجدید چاپ کتاب 

 



 شرایط پذیرش کتاب 

کتب پیشنهادی اعضای هیئت علمی و کارمندان رسمی دانشگاه با کسب  1.
 .رسدمجوز از شورای انتشارات دانشگاه به چاپ می 

 .باشددرصد منابع از خود نویسنده 10تالیفی، حداقل کتب 2.

از    Copy right holderخصوص کتب ترجمه شده، داشتن مجوز در 3.
 .  الزامی استناشرکتاب 

به اداره انتشارات دانشگاه  بایستی کتاب همراه با متن ترجمه شده اصل 4.
 .شودتحویل داده 

 



 ادامه

سال  5سال است و مولف بعد از  5دانشگاه انتشارات زمان اعتبار مجوزهای شورای مدت . 5
 .می تواند با موافقت شورای انتشارات دانشگاه کتاب خود را با ناشری دیگری به چاپ برساند

و درصورت موافقت، مطرح  شورادرصورت درخواست چاپ مجدد یک کتاب، موضوع در . 6
 .شد خواهدچاپ مجدد انجام 

نهایی کتاب برطبق ضوابط و راهنمای نگارش که در سایت انتشارات دانشگاه علوم فایل . 7
به انتشارات دانشگاه  Wordو PDFپزشکی زنجان می باشد تدوین شده و در قالب فایل 

 .شودتحویل داده می 

 



 
 

آثاری که در نظر دارند کتاب آنها توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  صاحبان 
زنجان چاپ شود بایستی فرم مندرج در وب سایت انتشارات دانشگاه را با توجه  

تکمیل کرده و دو فصل از کتاب به همراه فهرست  ( ترجمه/تالیف)به نوع کتاب 
  گردآوری شود به ایمیل دانشگاهی /ترجمه/مطالب کتاب که قرار است تالیف

  pub@zums.ac.ir  ارسال نموده و جهت اطمینان از ارسال آن، با کارشناس
 .  تماس حاصل نمایند 024-33156122اداره انتشارات با شماره تماس 

 

mailto:pub@zums.ac.ir


پس از دریافت ایمیل و بررسی درخواست توسط شورای انتشارات  
(  محل کار متقاضی )نامه رسمی به سرپرست آن دانشکده دانشگاه

 .  جهت اطالع ارسال می گردد



استعالم شده و درصورتی که  ( مداد)کتاب از سامانه مدیریت انتشارات عنوان 
عنوان کتاب تکراری نباشد با مولف به صورت کتبی با نامه اداری و تماس تلفنی  

خود  ( ترجمه/ تالیف)اعالم همکاری خواهد شد و اطالع داده می شود که کتاب 
به ایمیل انتشارات    Wordو فایل کتاب تکمیل شده را درقالب  کنندرا تکمیل 

 .ارسال نماید

 



 درشورا عنوان شده و کتاب پیش نویس تکمیل کتاب فایل زمان
 .داورانی جهت تایید آن انتخاب خواهد شد

 داور ارسال خواهد شد 2فایل کتاب جهت داوری به. 
 روز زمان برای داوری خواهند داشت 45تا 30داوران. 

 



 نتایج داوری

  درصورت مغایرت نظر داوران داور سوم انتخاب شده تا نتیجه داوری را اعالم
را  ( کامنت گذاری شده)نماید و درصورت اعالم نظر فایل کتاب داوری شده 

در شورای انتشارات دانشگاه مطرح کرده  و سپس نظرات داوران مورد بررسی  
 .  قرار می گیرد

  اگر نظر داوران مثبت باشد در شورا با چاپ کتاب موافقت خواهد شد درغیر
این صورت به صورت نامه کتبی به مولف اعالم می شود که با چاپ کتاب  

 .موافقت نمی شود

 



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

بعد از اعمال اصالحات در صورت نیاز مجدد به داور ارجاع داده می شود. 
 به مولف اعالم می شود که کتاب را جهت صفحه آرایی و ویراستاری طبق

  PDF , Wordآیین نامه مندرج در سایت دانشگاه آماده نموده و فایل 
نهایی و بدون تغییر و ویراستاری شده کتاب را به اداره انتشارات دانشگاه  

 .تحویل دهد

 





 صفحه آرایی کتاب 

 .صفحه اول بسم اهلل و صفحه دوم سفید باشد1.

 .باشد( مولف یا مترجم)صفحه سوم، صفحه عنوان شامل نام کتاب و نام پدید آوران 2.

انتشارات  ادارهکه بعد از فهرست نویسی کتابخانه ملی، توسط )صفحه چهارم سفید  3.
 .(دانشگاه تکمیل می شود

فهرست مطالب پیشگفتار سپس مقدمه، تنظیم  ، به ترتیب پس از صفحه چهارم4.
 .میشود

 .در صورت داشتن صفحه تقدیم، این صفحه قبل از  فهرست مطالب آورده شود5.

 .شروع فصل ها از صفحه فرد و سه سطر پایین تر از باالی صفحه باشد6.

 .شروع شماره  گذاری های عددی صفحات باید از فصل اول باشد7.

توصیه می شود برای شماره گذاری صفحات قبل از شماره صفحات اصلی کتاب، از 8.
 ...(الف، ب، ت و)حروف استفاده شود 

 



صفحات زوج شماره صفحه در سمت راست و عنوان کتاب در سمت راست باالی صفحه در . 9
 .گیردقرار  Headerدر 
صفحات فرد شماره صفحه در سمت چپ و عنوان فصل در چپ باالی صفحه در . 10
 .گیردقرار  Headerدر
 .صفحه با یک خط از متن اصلی جدا شودسر . 11
 .پیوست های کتاب بالفاصله پس از اتمام فصول کتاب آورده شود. 12
درصورت داشتن تصاویر در کتاب های مصور اجازه برای چاپ عکس از صاحب آن الزامی  . 13

 .است
نشانه ها یا اختصارات، درآثاری که جنبه تخصصی دارد، به ویژه در فرهنگ ها و  صفحه . 14

 .آورده شود( درآخر کتاب)که قبل از بخش فهرست منابع  .واژه نامه ها ضروری است
 .درصورت داشتن نمایه یا واژه یاب قبل از فهرست منابع آورده می شود. 15
 .منابع مورد استفاده، در آخر کتاب آورده شودفهرست . 16

 



 :جلدطرح 
:  نویسنده عهده دار مکاتبات، ملزم به ارائه طرح روی جلد در دو مرحله می باشد

تفاوت طرح (. جهت چاپ)و طرح جلد نهایی ( جهت اخذ شابک)طرح جلد اولیه 
روی پشت نهایی جلد کتاب با طرح اولیه، درج شدن شابک به صورت بارکد بر 

 .باشدجلد می 

 :پشت جلدطرح 
در پشت جلد کتاب عنوان به زبان التین آورده شود، رمزینه یا شابک کتاب در  
پشت جلد کتاب، پایین سمت چپ، آورده شود و قیمت کتاب حتما زیر رمزینه 

 .قرارداشته باشد

 



اثر  ( صاحبان)صاحب  "نام خانوادگی"و  "نام"روی جلد کتاب : ذکر نام مؤلفان یا مترجمان
 .ذکر گردد

 .عنوان صاحبان اثر در صفحه عنوان و  صفحه حقوقی ذکر شود
 .در کتاب های ترجمه ای ذکر نام مؤلفان اصلی به زبان فارسی و مترجمان الزامی است

رعایت این  . در طراحی جلد باید از آرم استاندارد دانشگاه استفاده گردد: طرح آرم دانشگاه 
 .امر در طرح اولیه الزامی است

روی  آرم استاندارد دانشگاه باید در سمت چپ باالی روی جلد کتاب و : محل آرم دانشگاه
در پشت کتاب آرم به شکل التین در باال سمت .  قرار گیرد( در قسمت باال)عطف کتاب 

 . راست آورده میشود، عنوان و نام مولفان نیز در پشت کتاب به صورت التین چاپ شود

برای کتاب هایی که به زبان انگلیسی نگاشته می شوند باید روی جلد کتاب در سمت راست  
 .باالی کتاب قرار گیرد



 اخذ مجوز های کتاب 

انتشارات   Wordو PDFپس از دریافت فایل نهایی ویراستاری و صفحه آرایی شده بصورت 
 .دانشگاه نسبت به کسب مجوزهای الزم اقدام می نماید

 شابک 1.

 (فهرست نویسی پیش از انتشار)فیپا 2.

 اخذ مجوز نشر کتاب  3.
 

 .از دریافت فایل نهایی شده کتاب شابک کتاب اخذ خواهد شدپس 
 .از کتابخانه ملی اخذ خواهد شد( انتشارفهرست نویسی پیش از )فیپا 

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



  ISBN شابک     



 (فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب)فیپا 



 مجوز نشر کتاب وزارت ارشاد اسالمی  



 چاپ کتاب 

.انتخاب چاپ خانه با مولف است   

 .در این مرحله کتاب چاپ می شود•
پس از چاپ کتاب نامه اعالم وصول کتاب به اداره کل فرهنگ و •

 .  ارشاد اسالمی ارسال شده و تایید آن اخذ خواهد شد

 



 حمایت مالی دانشگاه 

میلیون ریال  40: برای کتب تالیفی   
میلیون ریال  30: گردآوری  

میلیون ریال  20: ترجمه  



 

براساس قیمت پشت جلد کتاب و تعیین حمایت مالی مصوب شورا  
 .مشخص خواهد شد که چه تعداد کتاب از مولف خریداری خواهد شد

 



 نشر کتاب 

 تهیه صورتجلسه 
انتخاب دانشگاه های برتر و ارسال کتب به تعداد مصوب شورا به  

دانشگاه های منتخب براساس موضوع کتاب و ارسال به دانشکده های 
درمانی دانشگاه  –تابع و مراکز آموزش   

 



 پرسش  و پاسخ ؟



دی ماه   12این کارگاه ویژه اعضاء هیئت علمی دانشگاه، روز پنج شنبه 
 .در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید 1398

 
خانم سمیرا برجی کارشناس اطالع رسانی و اداره انتشارات  : مدرس

 دانشگاه   


