
 

 

بهداشتتی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات شده کتب تالیف/ ترجمه / گردآوری نشر ،حمایت و نامه شیوه پذیرشآیین

 درمانی زنجان

 معرفی

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

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

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

 

 اعضاء شورای انتشارات دانشگاه 

 مداون تحقیقات و فناوری با عنوان رئیس شورای انتشارات دانشگاه .1

 و منابع علمی با عنوان دبیر شورای انتشارات پزشکی مدیر اطالع رسانی  .2

 مدیر توسده و ارزیابی تحقیقات بدنوان عضو شورا .3

  ها بدنوان اعضاء شوراکدهمداونین پژوهشی دانش .4

 شورا و دارای سابقه چاپ کتاب بدنوان اعضاء حقیقینفر از اعضاء هیئت علمی آشنا با امور انتشارات  3 .5

 

 شورا وظایف

 تدیین و تصویب شاخص های ارزیابی آثار .1

 تدیین داوران منتخب برای ارزیابی اثر .2

 تصمیم گیری برای انتشارآثار .3

 در زمینه های مختلف برای دانشگاه تدیین اولویت های نشر  .4

 اعضاء هیئت علمی  بفراهم کردن زمینه مناسب جهت انتشار کت .5



 تدوین آیین نامه های مناسب درجهت پیشبرد اهدا  شورا  .6

  باتخاد تصمیم مناسب درخصوص تجدید چاپ کت .7

 تدیین میزان حمایت مالی از کتب چاپ شده مورد تایید شورا .8

 

 تعاریف:

 کتاب: تدوین /گردآوری
 های هدفمند و منسجم از منابع مختلف دریک مجموعهمطالب یا داده گردآوری :گردآوری

و اطالعات صاحبان اندیشه با رویکرد  هاآثار منتشر شده دیگران یا ساماندهی حجم مدینی از داده تدوین: تدوین

 شود.نظری مدین تدریف می

 کتاب:تالیف 
یا ترکیدب مبتکرانده کده     جدید ای از داده های علمی و نظریات پذیرفته شده براساس تحلیلساماندهی مجموعه

و در زمینه  دراین کتب باید متن برگرفته از تحقیقات )کتاب و مقاالت( گیری همراه است.نقد یا نتیجه مدموال با

 باشد.خود مولف تخصصی 

 ترجمه:
ای کده بدا مدتن اصدلی     اثری است که مستقیما از زبان دیگر به زبان فارسی ویا برعکس برگردانده شود  به گونده 

اعتبار علمی کمیت متن  اعتبارناشر اصلی کیفیت ترجمه  مطابقت و همخوانی کامل داشته باشد. با درنظر گرفتن

 یاب و ....(نامه  واژهها  واژههای علمی )مقدمه  پاورقی  پیوستو افزوده

 

 شرایط عمومی پذیرش کتاب  

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

 دانشگاه به چاپ می رسد.

شده  peer reviewمورد منبع  5درصد منابع با حداقل  10درخصوص رفرنس منابع در کتب تالیفی  .2

 از رفرنس های خود مولف باشد.

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

 ( با پدیدآور می باشد.  رقدینوع قطع کتاب )وزیری   رحلیانتخاب  .3

 باشد.نکته: نوع قطع کتب دانشگاهی و منابع درسی مدموال وزیری می



 گیرد.جلد کتاب توسط مولف صورت می یحاطر و ویراستاری  امور فنی .4

  با پدیدآور می باشد. در زمان چاپیا مدمولی(  رنگی) هاعکس چاپ انتخاب نوع  .5

تواند هردو یدا یکدی از آنهدا را    مولف مییک ویژگی مناسب برای کتاب است  نامه یاب یا واژهداشتن واژه .6

 درکتاب خود داشته باشد.

 قطع کتاب چاپ خواهد شد.جلد و پشت روی جلد  لوگوی دانشگاه در  .7

 کتاب الزامی است. ناشر ترجمه ازداشتن مجوز در خصوص کتب ترجمه شده   .8

رات دانشگاه تحویدل  ترجمه شده بایستی به اداره انتشامتن  اصل کتاب همراه بابرای کتب ترجمه شده  .9

 داده شود.

 چاپ موافقت  درصورت و مطرح انتشارات شورای در موضوع  کتاب یک مجدد چاپ درخواست درصورت .10

 خواهدشد. انجام مجدد

مولف بدد سال است و  5مدت زمان اعتبار مجوزهای شورای کتب انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان .11

 دیگری به چاپ برساند. کتاب خود را با ناشر  انتشارات دانشگاهسال می تواند با موافقت شورای  5از 

کتاب برطبق ضوابط و راهنمای نگارش و فایل نهایی  کتاب می باشد پدیدآورانتخاب چاپخانه بر عهده  .12

    تدوین شده و در قالب فایل  می باشددردسترس که در سایت انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

Wordو Pdf    شود. انتشارات دانشگاه تحویل داده میبه 

انتشارات دانشگاه    Pdf وWordبصورت   ویراستاری و صفحه آرایی شدهپس از دریافت فایل نهایی  .13

 خواهد کرد. نسبت به کسب مجوزهای الزم اقدام 

جهت بارگذاری و اخد مجوزهای به دلیل محدودیت حجم مگابایت باشد. ) 15حجم فایل باید کمتر از  .14

 الزم جهت نشر کتاب(

  علوم پزشکی زنجاندانشگاه  نحوه عملکرد اداره انتشارات

چداپ شدود    تشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجانان با حمایتصاحبان آثاری که در نظر دارند کتاب آنها  .1

 /ترجمده( /گردآوریتوجه بده ندوع کتداب )تالیف   با را دانشگاه انتشارات سایت مندرج در وب فرمی بایست

 ترجمده /گردآوری  کتاب به همراه فهرست مطالب که قرار است تالیف/ فایل پیش نویسو  کردهتکمیل 

بدا    ارسدال نمدوده و جهدت اطمیندان از ارسدال آن       pub@zums.ac.irه ایمیدل دانشدگاهی   ب را شود

 تماس حاصل نمایند.  024-33156122شماره تماس  باکارشناس اداره انتشارات 

 تمامی مولفین  مترجمین اصلی و گردآورندگان در فرم مربوطه درج شود.  ORCID IDنکته: کد

نام و نام خانوادگی  عنوان  کدملی  سال تولد و شماره تماس تمامی همکاران نام برده درکتاب بایسدتی  

 به درستی در فرم درج شود.

mailto:pub@zums.ac.ir


درصورت موافقدت بدا چداپ      ی انتشارات دانشگاهدرخواست توسط شوراپس از دریافت ایمیل و بررسی  .2

 محل کار متقاضی ارسال می گردد.دانشکده  به مداون پژوهشینامه ای جهت اطالع کتاب پیشنهادی  

درصورتی که عنوان کتاب تکراری انجام شده و ز سامانه مدیریت انتشارات )مداد(  عنوان کتاب ااستدالم  .3

 .صورت کتبی با نامه اداری و تماس تلفنی اعالم همکاری خواهد شدنباشد با مولف به 

 گیرد.تدیین داور متخصص و خارج از دانشگاه توسط شورای انتشارات دانشگاه صورت میبحث  .4

 داور ارسال خواهد شد. 2فایل کتاب جهت داوری به  .5

 روز زمان برای داوری خواهند داشت.30 -45داوران از  .6

. سپس باتوجه به نظرات همه داوران  درمورد شدخواهد داور سوم انتخاب   وراندرصورت مغایرت نظر دا .7

 کتاب در شورا تصمیم گیری خواهد شد. 

 شود.تصمیم شورا )مثبت و منفی( بصورت نامه رسمی به مولف / مترجم اعالم می .8

 شود.می ارسالفایل کتاب داوری شده )کامنت گذاری شده( جهت اعمال اصالحات به مولف  .9

ان ارسدال خواهدد   مجدد بده داور    جهت داوریصورت نیازتوسط مولف  فایل دربدد از اعمال اصالحات   .10

  شد.

مجدوز اسدتفاده از لوگدوی دانشدگاه در شدورا       اخذ فایل پیش نویس کتاب بدد از اعمال اصالحات جهت .11

 گردد. مطرح می

مولف اعالم می شود که کتاب را جهت صفحه آرایی و ویراستاری طبق آیین نامه منددرج در سدایت   به  .12

نهایی و بددون تغییدر و ویراسدتاری     Wordو   Pdfآماده نموده و فایل   دانشگاهاداره کتب و انتشارات 

 را به اداره انتشارات دانشگاه تحویل دهد. شده

مولف و رئیس اداره انتشارات مبنی بر حق نشر انتشدارات دانشدگاه   قرارداد تالیف/ گردآوری/ ترجمه بین  .13

 علوم پزشکی بدنوان ناشر به مدت پنج سال مندقد خواهد شد.

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان به چداپ   کتاب خود را با   مولف می تواندپس از گذشت پنج سال .14

 ناشر دیگری به چاپ نماید.مجدد برساند یا با اجازه از اداره انتشارات دانشگاه با 

 .شابک کتاب اخذ خواهد شدپس از دریافت فایل نهایی شده کتاب  .15

 .فیپا )فهرست نویسی پیش از انتشار ( از کتابخانه ملی اخذ خواهد شد .16

 مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای نشر کتاب اخذ خواهد شد. .17

 یری خواهد شد.پس از اخذ مجوزهای فوق الذکر چاپ کتاب توسط مولف پیگ .18

بده اداره کدل فرهندگ و ارشداد     به همراه دوجلددکتاب چداپ شدده    اعالم وصول پس از چاپ کتاب نامه  .19

  ارسال شده و تایید آن اخذ خواهد شد. اسالمی

ز چاپ کتاب  مبلغ حمایت مالی دانشگاه مشخص شده و براساس قیمت پشت جلد  تددداد کتدابی   پس ا .20

 گردد.دانشگاه تحویل دهند  تدیین میکه الزم است به اداره انتشارات 



 کتبمیلیون ریال   30کتب گردآوری شده   میلیون ریال 40کتب تالیفی تا سقف حمایت مالی از  .21

 می باشد. میلیون ریال 20ترجمه شده 

کتابخانه و ها با تهیه صورتجلسه مشخص خواهد شده که کتاب چاپ شده بنابرضرورت به کدام دانشگاه  .22

 دانشگاه ارسال گردد.های تابع 

 

 

 بازنگری و مصوب گردید. 30/10/98نامه در سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در تاریخاین آیین


