
 بسمه تعالی

 31/33/3111دوشنبه مورخه  -جلسه ششمین شورای انتشارات دانشگاهصورت

در دفتر معاونت  31/33/99شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روز دوشنبه  مورخه جلسه  ششمین

 و  موارد ذیل مصوب گردید: تحقیقات و فناوری تشکیل شد

مدیران معاونت تحقیقات و  معاون و شیوع بیماری کرونا فقط در حضورالزم به ذکر است این جلسه به دلیل 

 گردید.فناوری برگزار 

از آقرای   "الگوریتم  ایمونوسروولویی "میزان حمایت مالی از کتاب تالیف شده تحت  عنوان  .3

 میلیون ریال مصوب گودید. 05دکتو عبدالوضا اسماعیل زاده، مبلغ 

بنابه درخواست خانم دکتو الهام حسینی جهت اخذ لوگوی دانشرگاه  برو روی جلرد کتراب      .2

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهوکود بره   "اساس مولکولی بیماری ها "تالیفی با عنوان 

عنوان ناشو همکار،  درصورت داوری تخصصی توسط دانشگاه و ذکو عنوان گودآوری بو روی 

 هد آمد. کتاب موافقت به عمل خوا

بنابه درخواست آقای دکتو مهدی کوشکی جهت چاپ کتاب نیمه توجمره و نیمره ترالیف برا      .1

با توجه به اینکه قسمت بیشتو کتاب توجمره مری   ، "موور سویع بو بیوشیمی بالینی"عنوان 

باشد، اخذ مجوز از ناشو اصلی کتاب الزامی است، درصورت ارائه مجوز می توانند درخواسرت  

 اره انتشارات دانشگاه تحویل دهند.خود را به اد

مجموعه سخنوانی هرای اولرین   "با استفاده لوگوی دانشگاه بو روی جلد کتابچه تحت عنوان .4

همایش متخصصان و کنشگوان اجتمراعی در تردوین پووتکرل هرای اجتمراعی در زیسرت       

 موافقت گودید. "کوونایی

 ین، مقور شد بره شروچ چراپ   حمایت از نگارش کتاب یا فصلی از یک کتاب به زبان الت جهت .0

کتاب از نویسنده  ،Scopus ه علمیآن در پایگا شدن توسط ناشوان بین المللی و نمایه کتاب

حجم و محتوای  فصل به تناسب در صورت نگارش یک و میلیون ریال 355سقف مبلغ کامل تا 

 .حمایت مالی بصورت پوداخت مستقیم به نویسنده صورت گیود  ،کل کتاب



راهنمای آموزشی ایمنی زیسرتی و  "شده تحت  عنوان  گودآوریمیزان حمایت مالی از کتاب  .6

، مبلرغ  بهووز جوهویاز آقای دکتو  "31حفاظت کارکنان آزمایشگاه تشخیص مولکولی کووید

 میلیون ریال مصوب گودید. 15

 

 

 


