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صورتجلسه هفتمین شورای انتشارات دانشگاه- چهارشنبه مورخه ١٤٠٠/٠٣/١٢

الزم به ذکر است که این جلسه به دلیل شیوع بیماری کرونا  فقط با حضور معاون و مدیران معاونت تحقیقات و 
فناوری برگزار گردید.

میزان حمایت مالی از کتاب گردآوری شده تحت  عنوان "پرستاری در تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی  .۱
قلبی" از آقایان محسن کمالی و سید کاظم موسوی، با مبلغ ۵٠ میلیون ریال مصوب گردید.

درخواست آقای دکتر پرویز قزلباش مبنی بر انتشار فایل الکترونیکی کتاب تالیفی ایشان مورد بحث قرار  .٢
گرفت و شورای انتشارات بعنوان نماینده دانشگاه و دارنده حق مالکیت معنوی کتاب موافق بارگذاری فایل 
متن کامل کتاب ایشان در وبسایت دانشگاه میباشد و آقای دکتر پرویز قزلباش میتوانند به صالحدید 

خودشان فایل متن کامل کتاب را به صورت رایگان در رسانههای دیگر منتشرکنند.
درخصوص درخواست همکاران برای حمایت مالی از چاپ دوم کتابهایی که قبالً توسط دانشگاه مورد  .۳
حمایت مالی قرارگرفته،  با شرط تغییر حداقل ۳٠ درصد در محتوای کتاب و پس از طی مراحل داوری و 

تائید، حمایت مالی بنا بر تصمیم شورای انتشارات دانشگاه صورت خواهد گرفت.
درخصوص کتابهای التین چاپ شده توسط ناشرین بینالمللی، به کتابهایی که از ابتدای سال ٢٠٢۱  .۴
توسط همکاران محترم هیات علمی / کارمندان/ دانشجویان دانشگاه با Affiliation دانشگاه نگارش شده 
و در پایگاه Scopus نمایه شوند تا سقف مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال حق التالیف با تائید و تصویب شورای 

انتشارات دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره۱: پذیرش درخواست مؤلفین پس از نمایه شدن کتاب در پایگاه Scopus و امکان جستجو و 

بازیابی آن صورت خواهد گرفت.
تبصره٢:  در صورت تألیف یک یا چند فصل از یک کتاب التین با شرایط فوقالذکر، با توجه به اهمیت 

موضوع و حجم کتاب، تصمیمگیری شده و مبلغی از سقف فوقالذکر  پرداخت خواهد گردید.
تبصره۳: تعیین میزان دقیق مبلغ پرداختی پس از طرح موضوع و بررسی کتاب در شورای انتشارات 

صورت خواهد گرفت.
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تبصره۴: پرداخت مبلغ مصوب در شورای انتشارات به شرطی خواهد بود که Affiliation اول نویسنده یا 
Zanjan  )نویسندگان متقاضی دریافت حق التالیف دانشگاه علوم پزشکی زنجان و به صورت

  Affiliationباشد. در صورتی که نویسنده یا نویسندگان  (University of Medical Sciences

دانشگاه را بهعنوان Affiliation دوم ذکر کرده باشند تا ٢٠درصد مبلغ مصوب در شورای انتشارات و با 
در نظر گرفتن سهم هریک از نویسندگان در کارهای مشترک پرداخت خواهد شد. 

تبصره۵: پرداخت حق التالیف به کتاب یا فصلی از کتاب که توسط چند نفر نگارش شده با رعایت موارد 
مندرج در تبصره۴ به طور مساوی بین نویسندگان انجام خواهد شد و اگر هر یک از نویسندگان 
Affiliation دانشگاه را بهعنوان Affiliation دوم ذکر کرده باشند تا ٢٠ درصد سهم فوق الذکر را 

دریافت خواهند کرد. 

دکتر علی بهروزی 

مدیر اطالع رسانی

و دبیر شورای انتشارات دانشگاه
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