بسمه تعالی
صورتجلسه سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه -دوشنبه مورخه 1398/10/30
سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روز دوشنبه مورخه  98/10/30در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
تشکیل شد و موارد ذیل مصوب گردید:
 .1آیین نامه شیوه پذیرش و نشر کتاب دانشگاه علوم پزشکی زنجان بازنگری و تصویب گردید.
 .2راهنمای نگارش و صفحه آرایی کتب دانشگاه علوم پزشکی زنجان بازنگری و مصوب شد.
 .3درج عنوان (سمت) نیسنده بر روی جلد کتاب مورد موافقت قرار گرفت.
 .4مقرر شد ،کتب تالیف و گردآوری شده در حوزه تخصصی فرد نویسنده باشد.
 .5درخصوص رفرنس منابع در کتب تالیفی ،مقرر شد  10درصد منابع با حداقل  5مورد منبع  peer reviewشده از
مقاالت/کتب خود مولف باشد.
 .6درخصوص کتب ترجمه شده مقرر شد ،کتاب در زمینه تخصص فرد مترجم بوده و همکار مترجم آن بایستی تخصص الزم
در آن رشته مورد نظر را داشته باشد.
 .7اخذ مجوز ترجمه از ناشر کتاب اصلی مورد تاکید مجدد قرار گرفت.
 .8افزایش 1/5برابری مبالغ حمایت مالی دانشگاه از چاپ کتب مصوب شد و مقرر گردید جهت تائید به هیئت رئیسه محترم
دانشگاه ارسال شود.
 .9انتخاب رنگ و طرح جلد کتاب با مولف خواهد بود و شورای انتشارات در این خصوص نظری ندارد.
 2 .10داور برای داوری کتاب گردآوری شده تحت عنوان "دارو درمانی در  CCUویژه پرستاران" از آقای محسن کمالی تعیین
گردید.
 .11نتایج داوری کتاب تحت عنوان"تکنیکهای ایمونوسرولوژی" تالیف آقای دکتر اسماعیل زاده بررسی و مقررگردید ،جهت
اعمال اصالحات به مولف ارجاع داده شود.
 .12میزان حمایت مالی از کتاب گردآوری شده تحت عنوان"مداخالت کاردرمانی در اختالالت یادگیری" از خانم شیرین ملکی،
 20میلیون ریال مصوب گردید.
 .13میزان حمایت مالی از کتاب گردآوری شده تحت عنوان"اطلس آناتومی دندان" از خانم دکتر عاطفه یوسفی 30 ،میلیون
ریال مصوب گردید.
 .14تیراژ کتاب تالیفی تحت عنوان"اهمیت بالینی پروتئین های پالسما و دیگر معاینات بدن انسان" از آقای دکتر علی اوسط
ملتی  400عدد مصوب گردید.
 .15تیراژ کتاب گردآوری شده تحت عنوان"مروری بر برخی روش های تشخیص و مولکولی در میکروب شناسی" از آقای دکتر
بهمن میرزائی 300 ،عدد مصوب گردید.

 .16مقرر شد اعضای شورا که بیش از سه غیبت غیرموجه در جلسات شورای اداره کتب و انتشارات دانشگاه داشته باشند ،با
اطالع رئیس دانشکده از عضویت در شورا کنار گذاشته شده و درخواست معرفی فرد جایگزین از روسای دانشکده ها انجام
گیرد.

