بسمه تعالی
صورت جلسه دومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه -شنبه مورخه 1398/5/12
دومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روز شنبه مورخه  98/5/12در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
تشکیل شد و موارد ذیل مصوب گردید:
.1

متعاقب چاپ کتاب با عنوان " نوجوان و جوان ،آموزش سالمت جنسی ،آگاهی و توانمندی" /تالیف آقای دکتر پرویز قزلباش و
سرکار خانم ناهید سرائی ،با مجوز و آرم دانشگاه ،حمایت مالی از این کتاب ،با مبلغ  20میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

 .2متعاقب چاپ کتاب با عنوان "سیاستگذاری در بهداشت ،درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته" /تالیف آقایان دکترسید
حبیب اله کواری و دکتر علیرضا شغلی ،مجوز و آرم دانشگاه ،حمایت مالی از این کتاب ،با مبلغ  40میلیون ریال مورد تصویب قرار
گرفت.
 .3درخصوص کتاب با عنوان " نقش عامل انسانی در ایمنی :رویکرد انسان محور در پیشگیری از حادثه" /تالیف خانم دکتر شیرازه
ارقامی ،نظر داوران انتخابی مورد بررسی قرار گرفت و با تالیف کتاب با حمایت مالی و آرم دانشگاه موافقت شد.
 .4درخصوص کتاب با عنوان " احکام شرعی و حقوقی اهدای گامت (تخمک و اسپرم) و جنین در فرآیند تکنیک های کمک باروری در
ایران" /تالیف خانم دکتر الهام حسینی ،نظر داوران انتخابی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نظر منفی داوران ،مقرر شد به مولف
اطالع داده شود تا درصورت تمایل به چاپ کتاب با حمایت مالی و مجوز دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،با همکاری یک متخصص
اخالق پزشکی نسبت به بازنویسی کتاب و درخواست مجدد تالیف به شورای انتشارات دانشگاه اقدام نماید.

 .5کتاب "اصول جامع درمان سوختگی" /تالیف آقای دکتر سید نجات حسینی ،که قبال با چاپ آن با حمایت مالی و مجوز دانشگاه
موافقت شده است ،در شکل فعلی که چاپ شده ،مورد تایید شورا نبوده و قابلیت انتشار توسط دانشگاه را ندارد .تصمیم بر آن شد
که کتاب به مولف ارجاع داده شود تا نسبت به رفع موارد نقض اخالق انتشار در آن اقدام نمایند .ظاهرا آخرین نسخه فایل کتاب که
اصالح شده و مورد تائید شورای انتشارات قرار گرفته و به مولف تحویل شده بود ،جهت چاپ به چاپخانه داده نشده است.
.6

در خصوص درخواست آقای دکتر حمیدرضا خیری ،مبنی بر تالیف و ترجمه کتاب با عنوان " نانو حامل های داروئی و درمان
سرطان" با توجه باینکه مجوز بخش ترجمه شده ،از ناشر اخذ نگردیده بود ،مقرر شد در صورت تمایل به ادامه کار ،بخش ترجمه
شده حذف گردیده و درخواست تالیف برای بخش باقیمانده صورت گیرد.

 .7اجازه استفاده از آرم دانشگاه تنها به کتابهایی ( تالیف /ترجمه /گردآوری) اختصاص داده خواهد شد که توسط داوران انتخابی از
طرف شورای انتشارات مورد داوری و تایید قرار گرفته باشد .

 .8مصوب شد شورای انتشارات دانشگاه درخواست های تالیف ،ترجمه و گردآوری کتب را از اعضاء هیئت علمی (رسمی /پیمانی  /تعهد
خدمت /طرحی) ،کارمندان رسمی و پیمانی و همچنین دانشجویان دانشگاه (با توجه به شرط مذکور در بند  10این صورتجلسه) و
درصورت مهیا بودن شرایط الزم جهت چاپ پذیرفته و پیش نویس کتاب را جهت داوری برای داوران انتخابی ارسال نماید.

 .9مقرر شد درخصوص درخواست همکاران هیئت علمی جهت تالیف کتب تخصصی ،فایل کامل کتاب قبل از طرح در جلسه شورای
انتشارات ،خدمت معاون محترم پژوهشی آن دانشکده ارسال گردد تا ایشان ضمن اطالع از موضوع ،با پیش زمینه قبلی در جلسه
شورای انتشارات حضور یافته و درصورت لزوم نتیجه بررسی های خود را بیان نماید.
 .10در خصوص دانشجویانی که درخواست تالیف یا ترجمه کتاب داشته باشند ،الزم است کار با همکاری یکی از اعضای هیئت علمی
دانشگاه و با راهنمایی و سرپرستی ایشان انجام گیرد.
 .11مقررشد درخصوص کتب تخصصی تالیفی ،حداقل ( %10حداقل  5مورد) از منابع استفاده شده ،از مقاالت مرتبط با موضوع کتاب از
خود نویسنده باشد.
 .12درخصوص کتابچه خالصه مقاالت همایش بین المللی بهداشت محیط که در اسفند سال  1397برگزار گردید ،مقرر شد که این
کتابچه توسط دبیرخانه همایش برای ویراستار ارسال گردیده و فایل آماده آن جهت ادامه فرآیند به واحد انتشارات دانشگاه تحویل
داده شود.
 .13مقررشد برای داوری کتب ،حداقل  2داور خارج از دانشگاه انتخاب شود.
 .14با توجه به تصویب پرداخت حق الزحمه داوری کتب در جلسه هیئت رئیسه محترم دانشگاه ،منبعد به داوران انتخابی توسط شورای
انتشارات دانشگاه و یا در نظر گرفتن کیفیت و حجم کار داوری انجام شده ،حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

