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 مقدمه: 

كه همانا ارتقاء روح تحقيق و افزایش كمی و كيفی  ،جایگاه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاهرسالت و 

سطح آموزش و پژوهش در كشور است، ایجاب می كند تا با تدوین آیين نامه انتشارات، در راستای دستيابی هر چه سریعتر به 

 اهداف سازمان گام برداریم.

كرمانشاه، كه در این آیين نامه از این پس به اختصار شورا ناميده می شود، وظيفه  دانشگاه علوم پزشكیشورای انتشارات 

این واحد زیر نظر مدیریت امور پژوهشی به  سياستگزاری كلی و بررسی تمامی آثار پيشنهادی به واحد انتشارات را عهده دار است.

 . محسوب می شودد های تابعه معاونت تحقيقات و فناوری فعاليت می پردازد و از نظر تشكيالتی یكی از واح
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 فصل اول: شورا

 : اهداف شورا5ماده 

  فراهم كردن زمينه های الزم جهت ارتقاء كمی و كيفی كتب منتشره دانشگاه؛ -1

 ایجاد زمينه برای گسترش مرزهای دانش در علوم پزشكی؛ -2

 طریق تامين منابع آموزشی و كمک آموزشی؛افزایش كمی و كيفی سطح آموزش و پژوهش از  -3

 ارتقاء توان علمی اعضاء هيات علمی، پژوهشگران و دانشجویان؛  -4

 حركت در جهت معرفی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه به مجامع علمی. -5

 : تركیب اعضاء شورا2ماده 

و فناوری و با ابالغ رسمی رئيس دانشگاه شروع به عضو به شرح زیر است كه به پيشنهاد معاون تحقيقات  11شورا مركب  از 

 فعاليت خواهند كرد:

 معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه، به عنوان رئيس شورا؛  -1

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه؛ -2

 معاون آموزشی دانشگاه؛ -3

 چهار نفر از اعضاء هيات علمی دانشكده پزشكی؛  -4

 مامایی؛دو نفر از اعضاء هيات علمی دانشكده پرستاری و  -5

 دو نفر از اعضاء هيات علمی دانشكده بهداشت؛  -6

 دو نفر از اعضاء هيات علمی دانشكده پيراپزشكی؛ -1

 دو نفر از عضاء هيات علمی دانشكده داروسازی؛ -8

 دو نفر از اعضاء هيات علمی دانشكده دندانپزشكی؛ -9

 دبير شورای انتشارات دانشگاه، با ابالغ كتبی معاون تحقيقات و فناوری.   -11

اعضاء حقوقی و ثابت شورا هستند و مدت زمان عضویت در شورا برای بقيه اعضاء دو سال از تاریخ صدور  1 -3: موارد 5صره تب

 برای دوره های بعدی بالمانع است.در صورت حضور فعال در جلسات شورا، ابالغ می باشد. تمدید عضویت هر یک از اعضاء، 
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 : شرایط عضویت در شورا9ماده 

 ر كادر هيات علمی و دارا بودن سوابق مرتبط پژوهشی؛عضویت د -1

 دارا بودن حداقل یک مورد تاليف و یا حداقل سه مورد ترجمه و یا  پنج سال سابقه عضویت در شورای انتشارات.  -2

اء : در صورت عدم احراز شرایط فوق توسط اعضاء هيات علمی هر دانشكده، رئيس شورا می تواند به تشخيص خود، اعض2تبصره 

 شورا را )در صورت دارا بودن حداقل پنج مورد مقاله علمی پژوهشی( از سایر دانشكده ها پيشنهاد نماید.    

 : وظایف و حدود اختیارات شورا4ماده 

 ارزیابی علمی و ادبی آثار مختلف ارائه شده به واحد انتشارات، اعم از تاليف، تدوین و گرد آوری،  تلخيص؛ بررسی و -1

 بررسی درخواست چاپ كتاب و نيز درخواست مجوز استفاده از آرم دانشگاه، با استناد به  اكثریت آراء؛  -2

 تعيين امتياز برای هر یک از آثار ارائه شده به واحد انتشارات؛ -3

 تعيين اولویت های موضوعی در زمينه نشر كتاب؛ -4

 چاپ آنها؛ تعيين داوران جهت ارزیابی علمی آثار و اعالم نظر در خصوص لزوم -5

 تجدید نظر و تصویب آیين نامه های اجرایی واحد انتشارات. -6

 : مقررات داخلی شورا1ماده 

 اولين جلسه شورا در هر سال در اردیبهشت ماه و آخرین جلسه آن تا پانزدهم اسفند ماه تشكيل خواهد شد؛   -1

متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حضور كليه اعضاء در جلسات شورا الزامی است. عدم حضور اعضاء طی سه جلسه  -2

طول یک سال در شورا، بدون داشتن دليل موجه، به منزله انصراف از عضویت تلقی خواهد شد و رئيس شورا می تواند 

 اعضاء جدیدی را جایگزین نماید؛

، قابل اجرا ژوهشییا مدیر امورپفناوری و  كليه مصوبات شورا پس از امضاء صورتجلسات آنها توسط معاون تحقيقات و -3

 خواهد بود؛

كليه مصوبات شورا قطعی و الزم اال جرا است و صاحبان آثار در صورت اعتراض به رای شورا، می توانند درخواست  -4

 به رئيس شورا ارائه نمایند.  "كتبا جهت طرح مجدد در شورا،تجدید نظر خود را 

 رسميت خواهد یافت؛  نفر از اعضاء 6حداقل شورا با حضور  -5

 تصميمات شورا با اكثریت آراء پذیرفته می شود و در صورت تساوی آراء، نظر رئيس شورا مالک عمل خواهد بود؛ -6

هيچ یک از اعضاء شورا، در خصوص كتاب هایی كه در نگارش آن مشاركت دارند، حق رای نخواهند داشت و در زمان  -1

 بررسی كتاب مربوطه، الزم است كه جلسه را ترک نمایند؛
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صالحدید اعضاء شورا، می توان از متخصصان موضوعی، بدون داشتن حق رای، به صورت موردی دعوت  در صورت -8

 .بعمل آورد

 : مصوبات مالی شورا، تنها در صورت  تایيد و امضاء صورتجلسه آن توسط معاون تحقيقات و فناوری، قابل اجرا است.9تبصره 

 : شرح وظایف و حدود اختیارات رئیس شورا6ماده 

 انتخاب اعضاء شورا و ارائه پيشنهاد به رئيس دانشگاه؛ -1

 نظارت بر حسن اجرای مفاد آیين نامه شورا؛ -2

 صدور ابالغ برای دبير شورا؛ -3

 جمع بندی نظرات شورا و تصویب موارد از طریق رای غالب؛ -4

 .رسيدگی به شكایات -5

 انجام گيرد.وظایف و اختيارات فوق نيز می تواند توسط مدیر امور پژوهشی :  4 تبصره

 : شرح وظایف و حدود اختیارات دبیر شورا7ماده 

 تهيه پيش نویس آیين نامه اجرایی شورا؛ -1

 نظارت بر حسن اجرای مفاد آیين نامه شورا؛ -2

 پذیرش آثار، بررسی و طرح آنها در شورا؛ -3

 برنامه ریزی به منظور تشكيل جلسات شورا؛ -4

 تهيه و تنظيم دستور كار شورا؛ -5

 جلسات شورا؛تهيه و تنظيم صورت -6

 اعالم نظر اعضاء شورا، در خصوص هر یک از آثار، به نویسندگان آنها؛ -1

 پيگيری مصوبات شورا. -8

 : وظایف و حدود اختیارات واحد انتشارات8ماده 

 تهيه و تنظيم فرم ها، دستورالعمل ها و قراردادها؛ -1

 اجرای مفاد قرارداد ها و فرآیند چاپ و فروش كتب؛ -2

 ژوهشی؛رسيدگی به تخلفات پ ارجاع شكایات به كميته -3

 محاسبه قيمت پشت جلد كتاب، بر اساس هزینه ها ی انجام شده برای هر كتاب؛   -4

 اخذ فيپا برای هر كتاب از كتابخانه ملی؛ -5

 اخذ مجوز نشر برای هر كتاب در دست چاپ؛ -6

 اخذ شابک از خانه كتاب؛  -1

 .اجرای قوانين و مقررات مربوط به مبادله و اهداء كتب منتشره -8
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 فصل دوم: ضوابط نشر

در زیر به  .صفحه یا بيشتر باشد 48صحافی شده اطالق می گردد كه كتاب به مجموعه ای مكتوب و  طبق تعریف سازمان یونسكو

این آیين نامه به آنها اشاره شده است  تعریف برخی از واژگانی كه در بررسی كتاب به منظور چاپ و نشر حائز اهميت است و یا در

 زیم.می پردا

 : تعاریف3ماده 

  تالیف: 3-5

صفحه یا بيشتر باشد و عالوه بر رعایت استاندارد های نگارش و ارتباط موضوع آن با فيلد  48اثری تاليف ناميده می شود كه 

 5حداقل منبع معتبر علمی و جدید استفاده شده و  21پژوهشی و یا حيطه كاری نویسنده/نویسندگان، در نگارش آن حداقل از 

از این تعداد دو مورد از مقاالت باید در پایگاه اطالعات علمی مورد  از منابع آن برگرفته از مقاالت علمی نویسنده اول آن باشد. 

Scopus  ،نویسنده اول یا مسئول بوده باشد.به عنوان و در دو مورد از مقاالت باید نویسنده اول كتاب 

مراكز تحقيقاتی در صورتيكه كتاب تاليف شده شرایط مندرج در دستورالعمل ارزشيابی عملكرد فعاليت های پژوهشی   : 1 تبصره

را داشته باشد، كل هزینه چاپ كتاب توسط معاونت تحقيقات و فناوری پرداخت  به شرح ذیل 1394علوم پزشكی كشور در سال 

  می شود.

مورد از  11ستای محور خاص تحقيقاتی آن مركز نوشته شده و حداقل توسط محقق یا محققين مركز تحقيقات در را -1

 قابل بازیابی باشد . Scopusمنابع ذكر شده در كتاب به نام نویسنده بوده و در نمایه نامه 

امتياز تعلق  25قابل بازیابی باشد  2115در سال  Scopusبه هر مورد كتاب با آدرس مركز تحقيقات كه در نمایه  -2

  .ميگيرد
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 تجدید چاپ:  3-2

 چاپ جدید یک كتاب، بدون تغيير در متن اصلی و حتی حروفچينی.

 تدوین و گرد آوری:  3-9

به آثاری كه برگرفته از مقاالت و یا پژوهش های محققينی به غير از گرد آورنده كتاب باشد، تدوین و گرد آوری گویند. شایان ذكر 

 منابع و مآخذ مورد استفاده، در فهرست منابع و مآخذ كتاب ضروری است.  است كه در تدوین و گرد آوری، ذكر كليه

 ترجمه: 3-4

 برگرداندن محتوا و مفهوم متن یا نوشته ای از یک زبان به زبان دیگر. 

 تلخیص:  3-1

 خالصه منظم شده، با قاعده ای خاص یا خالصه ای از نوشته های ادبی، قانونی، علمی، تاریخی و غيره.

 تالیف:حق  3-6

اجرتی مادی كه از طرف ناشر، طبق قرار داد قبلی در قبال بهره برداری از یک اثر ادبی، هنری یا علمی و جز آن به مولف آن اثر 

 داده می شود. 

 كتاب آموزشی:  3-7

می گردد.   كتابی كه محتوای آن منابع آموزشی را تحت پوشش قرار دهد و به منظور آموزش در دوره های مختلف تحصيلی تهيه 

بدیهی است این گونه كتاب ها عالوه بر دارا بودن تایيدیه شورای برنامه ریزی وزارت متبوع، در سطح موسسه نيز توسط اعضاء 

 شورای  انتشارات با حضور معاون آموزشی مورد تایيد قرار خواهند گرفت. 

 كتاب كمک آموزشی:  3-8

 و عالقه مندان علوم خاص كمک می كند. كتابی كه در جهت یادگيری مضاعف به دانشجویان 

 : ( Text bookمرجع ) كتاب  3-3

معتبر علمی كه از سوی وزارت متبوع به عنوان مرجع مقاطع مختلف آموزشی دانشگاهی یا امتحانات علوم پایه، پره انترنی،  بكت

PhDشده و یا از سوی دانشگاه های خارجی به  ، پره بورد یا بورد از سوی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع اعالم

 .عنوان مراجع علمی آن دانشگاه ها معرفی گردیده باشد
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 ویراست:  3-51

تمام نسخه های یک اثر كه از روی متن آماده شده برای چاپ آن اثر، در یک زمان یا زمان های مختلف با تغييرات، چاپ شده 

تجدید چاپ شود چاپ دوم، چاپ سوم و غيره ناميده می شود. ولی اگر  "ویراست اول عينا. هر بار كه ویراست ناميده می شود باشد

نویسنده  یا یكی از نویسندگان با كسب مجوز در متن تغييراتی بدهد و سپس آن را چاپ كند، به آن  ویراست دوم، سوم و غيره 

ر و غيره كتاب تغييراتی داده شود باز آن را ویراست گویند. حتی اگر در متن كتاب دست برده نشود ولی در قطع، صحافی، تصاوی

جدید می ناميم نه تجدید چاپ. به عبارت دیگر انجام هر گونه تغييرات از قبيل: اضافه، حذف و یا اصالح در متن، تصاویر، جداول 

 و... ویرایش ناميده می شود. باز ساخت عكسی، ویراست جدیدی را تشكيل می دهد.

 توان از سه جنبه مورد ویرایش قرار دادكه عبارتند از: یک متن علمی را می 

 الف(  ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی

 این نوع ویرایش شامل موارد زیر است:

جایی . اصالح، تنظيم و جابه2حذف، كاهش یا تلخيص مطالب تكراری، غيرضروری، غيرمستند، نامتعارف، سست و ضعيف؛ .1

. مقابله متن با اصل 4 شده، جا افتاده در متن یا پاورقی؛. افزایش برخی نكات فراموش3دستی نوشتار؛ یکمطالب برای انسجام و 

. توضيح، یادآوری یا پيشنهاد ضروری در پاورقی كه البته باید با ذكر كلمه 5)در صورت ترجمه یا تصحيح متون كالسيک(؛ 

 ينی و تصحيح مطالب نادرست، متناقض و غيرعلمی.. بازب6و با اجازه از نویسنده كتاب باشد.« ویراستار»

 ویرایش تخصصی، علمی یا محتوایی، باید توسط شخصی انجام شود كه از لحاظ علمی، آشنایی كاملی با موضوع نوشته داشته باشد. 

 ساختاری -ب(  ویرایش زبانی

 این نوع ویرایش شامل موارد زیر است:

زدایی از .ابهام3دست كردن زبان نوشته؛ . اصالح انحراف از زبان معيار و یک2بندی؛ جمله. رفع خطاهای دستوری، ساختاری و 1

انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غير فارسی، حذف واژگان، تعابير و . 4 های نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عاميانه؛عبارت

سازی و . ساده6های طوالنی؛ . كوتاه كردن جمله5، متضاد و متناقض؛ اصطالحات و عبارات تكراری و زائد، عاميانه، ناقص، نارسا

 . گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب.1بندی؛ سازی متن از نظر جملهروان

 

 



52 

 

 ج( ویرایش فنی

 این نوع ویرایش، شامل موارد زیر است:

های گذاری. اصالح یا اعمال نشانه3بندی؛ های امالیی؛  كنترل پاراگراف. اصالح غلط2الخط كلمات؛ دست كردن رسمیک. 1

ها در صورت لزوم و آوردن معادل التين كلمات؛ دست كردن ضبط اعالم )اسامی خاص(، اصطالحات، آوانگاشت آن. یک4متن؛

ها، وارسی قول. مشخص كردن حدود نقل6گذاری و اختصارهای متنی؛ رابنویسی، اع. اعمال قواعد عددنویسی، فرمول5

ها، نمودارها، ها، جدول. بررسی كالبدشناسی اثر، شامل تمامی نمایه1ها؛ ها و یادداشتارجاعات، درستی نشان مآخذ و پانوشت

      . كنترل اندازه و قلم حروف.  8نامه و غيره؛ ها، فهرست مطالب، واژهتصاویر، عكس

    

 : ضوابط پذیرش آثار برای چاپ و نشر51ماده 

انتشارات دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه با استناد به سياست های  ارزشيابی فعاليت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشكده های علوم 

این  شود با رعایت بند یک ماده نه، تنها آثاری را كه در قالب تاليف ارائه 1394درمانی كشور در سال  -پزشكی و خدمات بهداشتی

آیين نامه به منظور بررسی در شورا و چاپ و نشر می پذیرد. در صورت  تغيير سياست های وزارت متبوع در خصوص مالک های 

شد، در ارزشيابی دانشگاه ها،  این ماده نيز قابل تغيير خواهد بود. همچنين كليه آثار تاليفی كه در راستای ارتقاء سالمت جامعه با

انواع قالب های ادبی از قبيل )داستان، شعر و ...( در شورا قابل بررسی است. آثار غير علوم پزشكی در صورت وجود گروه آموزشی 

 PhDمربوطه در دانشگاه در شورا قابل بررسی خواهد بود. فارغ التحصيالن مقطع كارشناسی ارشد، دستياری، دكترای حرفه ای و 

پایان نامه خود، می توانند با رعایت چهارچوب این آیين نامه، پایان نامه های خود را در قالب تاليف ارائه نمایند. نيز پس از دفاع  از 

 همين آیين نامه  اشاره خواهد شد. 14به سایر انواع نگارش )تدوین و گرد آوری، ترجمه و یا تلخيص( در ماده ( 9ماده  1) بند 

 بررسی تالیف در شورا: مدارک مورد نیاز جهت 55ماده 

ارائه كليه مولفينی كه متقاضی بررسی و چاپ آثار خود توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه می باشند، ملزم به 

 زیر هستند:  مدارک

 ارائه فرم تكميل شده درخواست تاليف به واحد انتشارات دانشگاه؛  -1

 ؛برای كتاب های منتج از پایان نامه(كتاب ) ارائه فرم تكميل شده درخواست تبدیل پایان نامه به -2

پيش نویس كتاب به واحد انتشارات، )نسخه اوليه باید شامل متن كامل تمامی فصول كتاب، صفحه عنوان،   PDFارائه نسخه -3

ید، فهرست مندرجات، مقدمه و فهرست منابع باشد(. در صورتيكه نویسنده قبل از تاليف كتاب تنها عنوان آن را پيشنهاد نما

 ارائه فهرست مطالب كتاب كفایت می كند؛ "صرفا

 . كتابارائه متن كامل رفرنس های مربوط به نویسندگان )كتاب و مقاله( و مشخص كردن مطالب مورد استفاده در  -4
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به  CDاز كتاب در قالب الكترونيكی  نسخه 16مگابایت باشد، ارائه  5كتاب بيشتر از  PDFدر صورتيكه حجم فایل : 6تبصره 

 واحد انتشارات الزامی است.

 مسئوليت صحت و سقم كليه اطالعات مندرج در انواع آثار، به عهده پدید آورندگان آنها است.  :7تبصره 

هفته قبل از تاریخ تشكيل شورا، باید در اختيار واحد  2درخواست ها، مدارک و مستندات كامل نویسندگان، حداقل :8تبصره 

گيرد در غير این صورت طرح درخواست به شورای بعدی موكول خواهد شد و واحد انتشارات دانشگاه انتشارات دانشگاه قرار 

 هيچگونه مسئوليتی در قبال تاخير در طرح اینگونه درخواست ها نخواهد داشت.

ادبيات فارسی،  آثار غير مرتبط با علوم پزشكی در صورت وجود گروه آموزشی مربوطه در شورا قابل بررسی است، مانند: :3تبصره 

 معارف اسالمی و...

درخواست تجدید چاپ برای كتاب هایی كه بيش از یک نویسنده دارند باید ممهور به مهر و امضاء كليه نویسندگان آن : 51تبصره 

 شایان ذكر است در صورتی كه نویسنده تمایل به تجدید چاپ كتاب با تجدید نظر و ویرایش داشته باشد، الزم است كهباشد. 

در محتوای كتاب تغيير ایجاد كند. در غير این صورت در تجدید چاپ كتاب اجازه انجام هيچ گونه تغييری را نخواهد  %31حداقل 

 درصدی محتوا را داشته باشند. 31داشت. همچنين شماره شابک جدید تنها به كتاب هایی تعلق خواهد گرفت كه تغيير 

 :  ویژگی های كلی آثار52ماده 

آثاری كه به منظور بررسی در شورا و چاپ و نشر در اختيار واحد انتشارات دانشگاه قرار می گيرند باید ویژگی های زیر را تمامی 

 دارا باشند.

 آثار ارائه شده باید مرتبط با رشته تخصصی و یا زمينه كاری پدید آورنده آن باشد؛ -1

 كتاب هایی با محتوای مشابه وجود نداشته باشد؛ -2

ذ هر فصل باید در انتهای همان فصل به سبک ونكوور و مطابق با استاندارد های رایج آن تنظيم منابع و مآخ -3

 گردد؛

 "منابع مورد استفاده در نگارش كتاب های مرتبط با موضوع پزشكی و زیر شاخه های آن باید علمی و ترجيحا -4

 جدید باشد؛ 

 پيكربندی كتاب بر اساس استاندارد های رایج جهانی باشد؛ -5

 ان متناسب با متن داشته باشد؛عنو -6

بر اساس دستورالعمل های تعيين شده در انتشارات دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه تنظيم شده باشد.)مراجعه به  -1

 كتاب راهنمای نگارش و انتشار مجالت(؛

 قابليت استفاده به عنوان منبع آموزشی و یا كمک آموزشی را داشته باشد. -8

 تایيدیه اوزاليد نهایی كتاب قبل از چاپ باید توسط واحد انتشارات از نویسنده اخذ گردد.  :55تبصره 
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صفحه )در قطع وزیری( است می توانند قطع متناسب با تعداد صفحات  81نویسندگانی كه كتاب آنها دارای كمتر از  :52تبصره 

 كتاب را به اختيار خود انتخاب نمایند. 

 9بند یک ماده با رعایت یا بدون ترجمه، پایان نامه های ارائه شده در خارج از كشور در صورت ترجمه به زبان فارسی،  :59تبصره 

 قابل پذیرش خواهند بود. ،آیين نامه این 

 : روند تصویب تالیف 59ماده 

 مورد تصویب قرار خواهند گرفت.كليه كتاب های ارائه شده به انتشارات دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه، طی مراحل زیر 

 همين آیين نامه و بررسی اوليه كتاب توسط واحد انتشارات؛ 11تشكيل پرونده توسط نویسنده بر اساس ماده  -1

  ؛طرح در شورا و رد یا قبول كتاب با رعایت مفاد این آیين نامه -2

 اعالم نظر اعضاء شورا به نویسنده،  به منظور رفع ایرادهای پيش نویس كتاب؛ -3

 ارسال نسخه تصحيح شده جهت داوری و اعالم نظر داوران به نویسنده؛  -4

 اصالح مجدد كتاب توسط نویسنده و ارسال آن جهت داوری مجدد برای یكی از داوران منتخب؛ -5

در صورت تایيد نهایی كتاب توسط داور دوره دوم، كتاب در روند ویرایش نهایی، صفحه آرایی، نمایه سازی، طراحی جلد و  -6

قرار خواهد گرفت. اما در صورت نياز به اعمال اصالحات، تا زمان رفع كليه ایرادات و تایيد نهایی توسط داور منتخب چاپ 

 به دفعات مورد داوری قرار خواهد گرفت.

در صورت پذیرش اوليه پيش نویس كتاب به منظور چاپ، داوران توسط اعضاء شورا تعيين می گردند؛ تعداد داوران  :54تبصره 

تخب سه نفر می باشد كه به صورت محرمانه انتخاب خواهند شد و پس از پایان مراحل كارشناسی گواهی انجام داوری و من

همين آیين نامه پرداخت خواهد  11ماده  3همچنين حق الزحمه كارشناسی با توجه به مرتبه علمی هر داور و مطابق با بند 

 شد.

دو هفته پس از تاریخ ارسال نامه است. در صورتيكه تاریخ ارسال نامه مصادف با حداكثر مهلت جهت انجام داوری :  51تبصره 

ء هيات علمی باشد، داوران می توانند نظرات كارشناسی خود را حداكثر ظرف یک هفته ایام  نوروز و یا تعطيال ت تابستانی اعضا

 پس از پایان تعطيال ت به معاونت تحقيقات و فناوری اعالم نمایند.

 و به صورت بندهای جداگانه به رئيس شورا اعالم گردد. اصالحات انجام شد توسط نویسنده بایستی طی نامه رسمی :56تبصره 

 همچنين اصالحات انجام شده در فایل الكترونيكی بایستی با رنگ متمایز از متن مشخص گردد.
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 انتشارات دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه واحد و شورای فلوچارت روند تصویب كتاب در  
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 بررسی  اولیه كتاب  توسط واحد انتشارات
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نویسنده 

 جهت اصالح
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 : بررسی ترجمه / تدوین و گرد آوری/تلخیص 54ماده 

با استناد به آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيات علمی و همچنين دستورالعمل ارزشيابی ساالنه  عملكرد پژوهشی دانشگاه 

تلخيص از  و  ترجمهتدوین و گرد آوری فوق، بررسی آثار  ها، از تاریخ تصویب این آیين نامه  تا زمان تغيير آیين نامه

در  یاد شدهدستور كار شورا حذف می شود و هيچگونه حمایت مادی و معنوی از انواع آثار فوق به عمل نخواهد آمد. اما آثار

صورت چاپ در خارج از دانشگاه، به منظور تعيين امتياز در شورا قابل بررسی خواهند بود. همچنين كليه امور مربوط به 

اخذ استعالم از مركز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور 

انجام    http://www.research.ac.irمترجمين و از طریق آدرس:  حصول اطمينان از تكراری نبودن ترجمه، توسط 

 خواهد شد و واحد انتشارات دانشگاه هيچگونه مسئوليتی در قبال آن نخواهد داشت.

 : صدور مجوز استفاده از آرم دانشگاه51ماده 

مجوز استفاده از آرم دانشگاه به كتاب هایی تعلق خواهد گرفت كه شرایط مندرج در بند یک ماده نه این آیين نامه را دارا 

باشند. صدور مجوز برای هر كتاب  منوط به بررسی اوليه كتاب در شورای انتشارات و استفاده از شابک انتشارات دانشگاه علوم 

الزم است كه درخواست صدور مجوز استفاده از آرم دانشگاه را با ارائه مدارک بر اساس پزشكی كرمانشاه است. نویسندگان 

 این آیين نامه قبل از اخذ فيپا  به رئيس شورا  ارائه نمایند.  11ماده  

در صورت استفاده غير مجاز از آرم دانشگاه، هيچ گونه امتيازی به كتاب مربوطه تعلق نمی گيرد و فرد / افراد  :57تبصره 

 خاطی به كميته اخالق در پژوهش معرفی خواهند شد.

 : ضوابط كلی  پذیرش كتاب منتج از پایان نامه 56ماده 

از تاریخ تصویب این آیين نامه می توانند در  PhDای و  كليه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد، دستياری، دكترای حرفه-1

خصوص تبدیل پایان نامه خود به كتاب اقدام نمایند. همچنين كليه پایان نامه هایی كه قبل از تاریخ تصویب این آیين نامه 

 ؛این آیين نامه به كتاب تبدیل شوند 9از ماده  1بند پذیرفته شده اند نيز می توانند با رعایت مفاد 

در كتاب منتج از پایان نامه، ترتيب اسامی نویسندگان بر اساس ميزان مشاركت هر یک از آنان در تهيه كتاب و یا توافق  -2

 .طرفين می باشد

، استاد راهنما و دانشجو می توانند در صورت تمایل و توافق در نگارش كتاب مشاركت نمایند و در راستاد مشاو  :58تبصره 

به معاونت تحقيقات و فناوری اعالم و امتياز تاليف را به سایرین  "در نگارش كتاب، باید انصراف خود را كتباصورت عدم تمایل 

 واگذار نمایند.
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 :  تعیین امتیاز آثار57ماده 

را بودن در صورت داتاليف، تدوین و گرد آوری، ترجمه و تلخيص( پس از انتشار در داخل و یا خارج از دانشگاه، كليه آثار اعم از)

به منظور بررسی كتاب های فوق در شورا، جهت تعيين امتياز، الزم به منظور تعيين امتياز، در شورا قابل بررسی خواهند بود. فيپا، 

آن  را همزمان با ارائه  PDFنسخه چاپی از كتاب و فایل  3است كه صاحبان آثار، عالوه بر ارائه درخواست كتبی به رئيس شورا، 

درخواست تعيين امتياز، دو هفته قبل از تاریخ تشكيل شورا، به واحد انتشارات دانشگاه ارائه نمایند. در خصوص كتاب های ترجمه 

( را به منظور مقایسه ترجمه با متن PDFفایل  "نسخه از كتاب چاپ شده، متن اصلی كتاب )ترجيحا 3شده الزم است كه عالوه بر 

 صلی، به واحد انتشارات ارائه نمایند. ا

آیين نامه اجرایی ارتقاء مرتبه اعضاء هيات علمی دانشگاه ها و موسسات  3ماده   21و 11،  12 -15امتياز هر اثر، بر اساس بند 

گان، با رای شورا به ترتيب زیر تعيين خواهد شد.در صورت تعدد نویسند و 1391 مصوب سال آموزشی و پژوهشی علوم پزشكی

امتياز كسب شده در شورا، بر اساس جدول نحوه محاسبه و توزیع امتياز برای فعاليت های پژوهشی و آموزشی مشترک، توسط 

 هيات مميزه انجام خواهد شد. شایان ذكر است امتياز تعيين شده توسط شورا مختص به كل كتاب می باشد.

 امتياز، 15وهشی خود( تاليف یا تصنيف )كتاب حاصل از دستاورد های پژ  -    

 امتياز؛ 15تاليف مجموعه كتاب  -

 امتياز؛ 5/1حداكثر  / . و25تاليف در رشته  غير مرتبط با رشته تخصصی نویسنده، حداقل  -

تدوین كتب چاپی یا الكترونيكی كه به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گيرد، در سطح ملی با تایيد شورای برنامه  -

 امتياز؛ 5/1امتياز و در سطح موسسه با تایيد شورای انتشارات و شورای برنامه ریزی یا گروه آموزشی  3متبوع ریزی وزارت 

در محتوای آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد بر اساس  %31تجدید چاپ كتاب تاليفی در صورتيكه حداقل به ميزان  -

 امتياز؛   2/ . تا 5نظر شورا از 

 امتياز؛ 2امتياز و اعضاء هيات علمی پژوهشی  1تا  5/1توسط اعضاء هيات علمی آموزشی  از ویرایش علمی كتاب  -

 امتياز؛ 11تصحيح انتقادی كتاب معتبر حداكثر  -

تا  5/1ترجمه كتاب به زبان فارسی در صورتيكه متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه باشد، با تایيد شورا از  -

 امتياز؛ 3حداكثر 

 1حداكثر ، این آیين نامه 9منتشره خارج از كشور با رعایت بند یک ماده  از كتاب صورت مشاركت در نگارش یک فصل در  -

 ؛امتياز با تشخيص شورای انتشارات تعلق می گيرد 15و در صورت نگارش بيش از یک فصل، حداكثر امتياز 

 5/1این آیين نامه، امتياز یاد شده با ضریب  9ماده  1با شرایط فوق و رعایت بند  TEXTدر خصوص كتاب های  :53 تبصره

 محاسبه می گردد.

 امتياز هر كتاب، با محاسبه ميانگين امتياز ارائه شده توسط اعضاء حاضر در هر جلسه از شورا  تعيين می گردد. :21تبصره 
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يچ گونه انتشاراتی خارج از كشور كه از نظر وزارت متبوع معتبر نباشد، هبه كتاب های منتشر شده توسط موسسات  :25تبصره 

 امتيازی تعلق نخواهد گرفت.

 :  نشر الكترونیكی )مبتنی بر حامل / برخط(58ماده 

گرفته باشند، با رعایت مفاد این آیين نامه، در صورت تمایل  كليه كتاب هایی كه به منظور چاپ در شورا مورد تصویب قرار

هر اثر، فایل  PDFنویسندگان، به صورت الكترونيكی )برخط( منتشر خواهند شد و نویسندگان ملزم می باشند عالوه بر فایل 

Word  دهند. نویسندگانی كه آثار آنها  نهایی آن را نيز به منظور نشر الكترونيكی بر خط در اختيار كارشناسان واحد انتشارات قرار

از رئيس شورا  "كتاب خود كتبا Wordو  PDFدر گذشته به صورت چاپی منتشر گردیده است نيز می توانند مشروط بر ارائه فایل 

 درخواست نشر الكترونيكی نمایند.

گاه فروش اینترنتی معاونت تحقيقات فروش انواع كتب منتشر شده )اعم از چاپی، الكترونيكی مبتنی بر حامل و برخط( از طریق در

و فناوری انجام خواهد شد و بنا به تصویب شورا،  از درآمد حاصله،  با توجه به ميزان مشاركت انجام شده در هزینه های مربوط به 

نشر برخط  نشر الكترونيكی و فروش كتاب، سهم معاونت تحقيقات و فناوری تعيين خواهد شد. همچنين نویسنده می تواند عالوه بر

به  معاونت تحقيقات و  "درخواست نشر الكترونيكی مبتنی بر حامل نماید و به این منظور الزم است كه درخواست خود را كتبا

ریال معادل سيصد  3111111نسخه  111هزینه نشر الكترونيكی مبتنی بر حامل به ازاء هر است فناوری ارائه نماید. شایان ذكر 

 توسط نویسنده پرداخت خواهد شد. باشد كه هزار تومان می
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 فصل سوم: مقررات مالی 

 : عقد قرارداد53ماده 

در صورت پذیرفته شدن یک اثر  توسط شورا، به منظور چاپ، قراردادی دردو نسخه مابين معاونت تحقيقات و فناوری و صاحب اثر  

منعقد خواهد شد. نسخه های قرار داد متعلق به صاحب اثر و اداره انتشارات دانشگاه است و مسئوليت نظارت بر حسن اجرای مفاد 

 . بودخواهد رات اداره انتشاقرار داد برعهده 

سال صاحب امتياز اثر دانشگاه  5پس از عقد قرار داد، در صورت پرداخت هر گونه هزینه چاپ توسط دانشگاه، به مدت  :22تبصره 

خواهد بود. صاحب اثر و دانشگاه در این مدت بدون هماهنگی با یكدیگر اجازه واگذاری حق چاپ و انتشار اثر خود را به فرد حقيقی 

 دیگری نخواهد داشت.  یا حقوقی

 ساله، در صورت توافق طرفين، مشاركت در صاحب امتيازی می تواند ادامه داشته باشد. 5پس از پایان دوره 

 : پرداخت هزینه چاپ، پاداش، حق تالیف و هزینه كارشناسی21ماده 

 : هزینه چاپ21-5

تایيد و حب/صاحبان اثر است اما دانشگاه می تواند با پرداخت كليه هزینه های ویرایش، صفحه آرایی و چاپ كتاب، به عهده صا

 15تا  11به نسبت امتياز كسب شده بين ،  پس از كسب امتياز در شوراهزینه چاپ كتاب را  %111تا  %51، از تصویب شورا

 .امتياز، تقبل نماید

 خواهد بود. (1-21در صورت نياز به تجدید چاپ كتاب،  پرداخت هزینه چاپ مجدد نيز بر اساس مفاد همين ماده ) :29تبصره 

نسخه چاپی از هر اثر توسط نویسنده به معاونت  11در صورت پرداخت هزینه كامل كتاب توسط نویسنده، ارائه  :24تبصره 

 تحقيقات و فناوری الزامی می باشد.

 تيراژكتاب و نوع انتشار آن )چاپی یا الكترونيكی( توسط شورای انتشارات تعيين می گردد. :21تبصره 

در صورت مشاركت دانشگاه درپرداخت هزینه نشر، نویسندگان ملزم خواهند شد كه تعدادی از كتب چاپ شده خود را  :26تبصره 

 یل نمایند،به نسبت ميزان كمک هزینه دریافتی، به معاونت تحقيقات و فناوری تحو

 كتاب و نوع انتشار آن )چاپی یا الكترونيكی( توسط شورای انتشارات تعيين می گردد. تيراژ :27تبصره 
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 : پرداخت پاداش و حق تالیف21-2

امتياز كسب نمایند، به ، بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت متبوعبه كليه كتاب هایی كه در ارزشيابی ساالنه دانشگاه ها 

ریال به عنوان پاداش تعلق خواهد گرفت. به تاليفاتی كه در ارزشيابی ساالنه دانشگاه  111111ازاء هر امتياز كسب شده 

 نویسنده اول، بر اساس جدول زیر حق تاليف تعلق خواهد گرفت.  علمی، با توجه به مرتبه نمایندامتياز كسب 

  تومان( یک ميليونریال )معادل  11111111          استاد                

 هزار تومان( نهصدریال ) معادل  9111111           دانشيار             

 هزار تومان( هشتصدریال )معادل  8111111         استادیار              

 هزار تومان( هفتصدریال )معادل  1111111          مربی                

 هزار تومان( ششصدریال )معادل  6111111غير هيات علمی            

 امتياز( تعلق  25) Pub Med   عالوه بر پاداش  و حق تاليف فوق، به هر كتاب منتج از پایان نامه، معادل امتياز یک مقاله 

 فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر قابل محاسبه خواهد بود و هيچ گونه پاداش  در "صرفامی گيرد. شایان ذكر است این امتياز 

 مالی نخواهند داشت.

 پاداش و حق تاليف پس از كسب امتياز در ارزشيابی ساالنه دانشگاه، به حساب نویسنده اول كتاب واریز خواهد شد و :28تبصره 

شایان ذكر است كه معاونت تحقيقات و فناوری هيچ گونه مالک تقسيم آن، درصد توافق شده بين نویسندگان خواهد بود. 

 مسئوليتی در قبال تقسيم مبالغ پاداش و حق تاليف نخواهد داشت.

 حق الزحمه كارشناسی كتاب 21-9

به ازاء كارشناسی هر كتاب توسط داوران معرفی شده در شورای انتشارات و تكميل فرم مخصوص داوری توسط آنان، مبالغی به 

 عنوان حق الزحمه و بر اساس مرتبه علمی به هر كارشناس تعلق خواهد گرفت. 

 است: مبنای حق الزحمه برای هر كارشناس براساس كيفيت كارشناسی و مرتبه علمی به شرح زیر

 ریال611111  -1111111استاد:               بين 

 ریال  511111 -911111بين         دانشيار:     

 ریال  411111 – 811111استادیار:            بين 

 ریال  311111 – 111111مربی:                بين 
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یار و برای دكترای حرفه ای و كارشناس ارشد معادل حق الزحمه داوران غير هيات علمی با مدرک دكترای تخصصی  معادل استاد

 مربی خواهد بود.  

درصد مبلغ اوليه )حداكثر  51در صورت انتخاب هر یک از داوران به عنوان داور دوره دوم به بعد، به ازاء هر بار داوری  :23تبصره 

 ( به مبالغ فوق اضافه می گردد.%111تا

ل از چاپ كتاب )به هر دليل ممكن(، پس از انجام كارشناسی، نویسندگان ملزم به در صورت انصراف نویسنده او :91تبصره 

پرداخت هزینه های كارشناسی كتاب خود می باشند. به منظور ایجاد پشتوانه اجرایی این تبصره در فرم اوليه درخواست تاليف 

 لحاظ می گردد.

 : شرایط اهداء،  مبادله ، فروش و تخفیف25ماده 

  : اهداء 25-5

نسخه از هر عنوان  111اهداء كتب منتشره دانشگاه به سازمانها و موسسات زیر با تایيد معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه تا سقف 

 بالمانع است:

 ؛كتابخانه مركزی و سایر كتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه-

 ؛كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران -

 ؛های علوم پزشكی كشوركليه دانشگاه  -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -

 كليه كتابهای اهدایی باید ممهور به مهر انتشارات دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه باشند. :95تبصره 

نسخه از هر كتاب چاپ شده )به منظور اطالع رسانی( مابين مراكز فرهنگی و  21عالوه بر موارد فوق حداكثر  :92تبصره 

 هی توزیع خواهد شد كه این تعداد به نسبت مساوی از سهم دانشگاه و نویسنده كسر خواهد شد.  دانشگا

 مبادله : 25-2

مبادله كتب منتشره دانشكاه با كتب منتشره سایر دانشگاه ها، موسسات و سازمانهای دولتی، با تایيد شورا و با هدف معرفی و تبليغ 

  بدیهی است كه مبادله باید بر اساس قرارداد و توافق طرفين صورت پذیرد. ع است.نسخه از هر عنوان بالمان 31تا حداكثر 
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 فروش :25-9

تخفيف به نویسنده، به  %11دانشگاه می تواند در صورت تمایل نویسنده به خرید سهم دانشگاه، سهم خود را با احتساب  .1

 فروش برساند، 

كثيراالنتشار وشبكه های مجازی )با رعایت موازین مالی و معامالتی(  دانشگاه می تواند از طریق درج آگهی در روزنامه های .2

 نسبت به فروش كتب منتشره خود  اقدام نماید.

 تخفیف :25-4

با  %51فروش كتب منتشره دانشگاه با تخفيف تا سقف  11/1/89هيات رئيسه دانشگاه در تاریخ  2941بر اساس مصوبه شماره 

تایيد معاون تحقيقات و فناوری بالمانع است. شایان ذكر است كه ميزان تخفيف برای هر كتاب  صالحدید اعضاء شورای انتشارات و

 با توجه به اهميت كتاب و سال انتشار آن تا سقف تعيين شده محاسبه می گردد. 

 : محاسبه قیمت پشت جلد كتاب22ماده 

 بدست آمده،  محاسبه می گردد. مبلغ  %31قيمت پشت جلد هر كتاب از طریق فرمول زیر،  با اضافه نمودن 

كليه هزینه های پرداخت شده توسط معاونت تحقيقات و فناوری )كارشناسی و چاپ(+ كليه هزینه های پرداخت شده  توسط 

 نویسنده )ویراستاری، صفحه آرایی، نمایه سازی، صحافی، طرح روی جلد و چاپ( بر اساس فاكتور 

 شمارگان 

ورت الكترونيكی منتشر گردد، هزینه چاپ از فرمول فوق حذف خواهد شد و سایر هزینه های در صورتيكه كتاب تنها به ص  

  احتمالی دیگر جایگزین آن خواهد گردید. 

دیگر  %41در صورتيكه كتاب های چاپ شده به منظور فروش در اختيار كتابفروشی های خارج از سازمان قرار گيرد،  :99تبصره 

  نيز به مبلغ بدست آمده اضافه خواهد شد.

در و كليه مفاد آن از تاریخ تصویب، قطعی و الزم االجرا است. تجدید نظر   تبصره تنظيم گردیده 33ماده و  22این آیين نامه در 

از تاریخ  تصویب این آیين نامه كليه مفاد آیين نامه ی   هر یک از مفاد آیين نامه مستلزم طرح و تصویب مجدد آن در شورا است.

 ( ملغی می گردد.1389)مصوبه سال  پيشين شورای انتشارات دانشگاه

 

 

  


