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صورتجلسه هشتمین شورای انتشارات دانشگاه- دوشنبه مورخه ١٤٠٠/٠٦/١٥

میزان حمایت مالی از کتاب تالیف شده تحت عنوان "نقش عامل انسانی در ایمنی رویکرد انسان  .۱

محور در پیشگیری از حادثه" از خانم دکتر شیرازه ارقامی، مبلغ ٧٥ میلیون ریال مصوب گردید.

میزان حق تالیف برای نگارش یک فصل با عنوان" Immune-Based Therapy for COVID-19" از کتاب با  .۲
عنوان "Coronavirus Disease- COVID19 " توسط دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده، دکتر داوود جعفری، رضا 
الهی، الناز خوش و همکاران که با  Affiliation دانشگاه به نگارش درآمده است و توسط انتشارات 

Springer به چاپ رسیده است، مبلغ ۴۰میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

میزان حق تالیف برای نگارش یک فصل با عنوان"Coenzyme Q10 and depression " از کتاب با عنوان  .۳
"The Neuroscience of Depression: Features, Diagnosis, and Treatment " توسط دکتر 

میرجمال حسینی  و امیرساسان بیانی ارشاد، که با  Affiliation دانشگاه به نگارش درآمده است و توسط 
انتشاراتAP  از زیر مجموعه های  Elsevier به چاپ رسیده است، مبلغ  ۳۰ میلیون ریال مورد تصویب 

قرار گرفت.
 Targeted Drug Delivery: Advancements, "میزان حق تالیف برای نگارش یک فصل با عنوان .۴
 Modeling and Control of Drug Delivery " از کتاب با عنوان "Applications, and Challenges

     Systems" توسط دکتر حسین دانافر، حسین رحیمی و حامد نصرتی، که با  Affiliation دانشگاه به 

نگارش درآمده است و توسط انتشاراتAP  از زیر مجموعه های  Elsevier به چاپ رسیده است، مبلغ  
۳۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

 Monocloal Antibodies for cancer "میزان حق تالیف برای نگارش یک فصل با عنوان .۵
 Cancer Immunology Bench to Bedside Immunotherapy " از کتاب با عنوان "immunotherapy

 of Cancers" توسط دکتر داوود جعفری و همکاران، که با  Affiliation دانشگاه به نگارش درآمده است 

و توسط انتشارات Springer  به چاپ رسیده است، مبلغ ۱۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
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کتاب گردآوری شده با عنوان"مروری بر آنتی بیوتیکها" از دکتر بهمن میرزائی، پس از بررسی نظرات  .۶
داوران، توسط شورای انتشارات دانشگاه مردود اعالم شد.

کتاب گردآوری شده با عنوان" هورمونها: فارماکودینامیک تا اصول اندازهگیری" از دکتر بهروز مطلق،  .۷
پس از بررسی نظرات داوران، توسط شورای انتشارات دانشگاه مردود اعالم شد.

درخصوص کتاب های که قبال با ناشر دیگری به چاپ رسیده و نویسنده/ گردآورنده درخواست چاپ دوم با  .۸
حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را دارد، مقرر شد که درخواست نویسنده/ گردآورنده با اخذ 
رضایتنامه رسمی از ناشر قبلی و به صورت یک درخواست جدید همراه با ارسال فایل کتاب جهت داوری 

پیگیری شود. 
پرداخت حق التالیف فصل یا کل کتابهای التین چاپ شده توسط ناشرین بین المللی که در پایگاه   .۹
Scopus نمایه شده یا توسط یکی از ۲ ناشر  Springer وElsevier به چاپ برسند ، به شرح ذیل 

مصوب گردید:
 ۷۵ تا۱۰۰درصد حجم کتاب، تا مبلغ ۲۰۰میلیون ریال.

 ۵۰ تا ۷۵ درصد حجم کتاب، مبلغ ۱۰۰تا۱۵۰میلیون ریال.

 ۲۵ تا۵۰ درصد حجم کتاب، مبلغ ۵۰ تا۱۰۰میلیون ریال. 

 تا ۲۵ درصد حجم کتاب، تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال. 

دکتر علی بهروزی 

مدیر اطالع رسانی پزشکی 

و دبیر شورای انتشارات دانشگاه
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