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 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

 معاونت تحقیقات وفناوری

 18/12/1400تاریخ جلسه :

 6شماره جلسه:

 12ساعت شروع: 

   13 ساعت پایان:

 معاونت تحقیقات و فناوری :محل جلسه

 شورای انتشاراتعنوان جلسه: 

  دستور کار:

 بازنگری آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه-1

 جهت مجوز چاپ کتاب درخواست آقای علیرضا خیابانیبررسی -2

 پرداخت حق التالیف کتاب خانم الهام امینی -3

 کتاب آقای دکتر جمشید قلی زادهپرداخت حق التالیف -4

 پرداخت حق التالیف کتاب آقای دکتر پیمان محمدزاده -5

 دکتر ندا محمدی نیا                                                                                      دکتر قاسم سرگزی                                 دکتر سجاد خسروی    :          حاضرین

 عضو شورا                                                                                      سالمت سرپرست مدیریت توسعه فناوری              حقیقات و فناوری    معاون ت                       

 )رئیس شورای انتشارات(                        

 الهه امیرماهانی                                                                                     دکتر عبدالعلی گلپایگانی                                     

 دبیر شورای انتشارات                                                                       مدیر ارزیابی توسعه تحقیقات                                         

 

در محل دفتر معاون تحقیقات و ظهر  12:ساعت  18/12/1400مورّخ  چهارشنبه جلسه شورای انتشارات، روز ششمین  اهم نکات مطرح شده در جلسه:

 فناوری دانشگاه، تشکیل گردید.

  شورای انتشارات دانشگاه به منظور بازنگری بررسی گردد.در این جلسه آیین نامه 

  داشتن نظر یک داور بررسی گردید.درخواست آقای علیرضا خیابانی مبنی بر ارائه مجوز چاپ کتاب با توجه به 

  نوشتار علمی و علم سنجیمقدمه ای بر درخواست خانم الهام امینی از کارمندان شاغل در دانشگاه مبنی بر پرداخت حق التالیف چاپ  کتاب 

 بررسی گردید.

  عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه مبنی بر پرداخت حق التالیف چاپ کتاب انگلیسی نمایه شده در  آقای دکتر جمشید  قلی زادهدرخواست

SCOPUS .بررسی گردید 

 عضو هیات علمی دانشگاه مبنی بر پرداخت حق التالیف چاپ کتاب انگلیسی نمایه شده در  درخواست آقای دکتر پیمان محمدزادهSCOPUS 

 بررسی گردید.

  

 مصوبات

 ردیف مصوبه

 زنگری آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه موارد ذیل اعمال گردد:اا توجه به ضرورت بب مقرر گردید

 حق الزحمه ها:–فصل چهارم 

 التالیف مرتبط با کتاب های چاپ شده انگلیسی  و فارسی زبان به شرح ذیل می باشد: حق – هماده بیست و س

 بم یچاپ شده با آرم دانشگاه علوم پزشک ینحوه حمایت از کتاب ها

  کشور همکاری کرده اند ، اما آرم  این برای تشویق نویسندگانی از این دانشگاه که در تالیف کتاب های تخصصی در سایر دانشگاههای

درصد کل امتیاز جدول  70تخصصی را بدون آرم دانشگاه تالیف کرده اند ، –دانشگاه بروی جلد کتاب درج نشده است و یا کتابی علمی 

 تعیین حق التالیف پرداخت میگردد.نویسنده موظف است تعداد معینی از نسخه های کتاب را به دانشگاه تحویل دهد.
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 التالیفتعیین سهم حق –چهار ماده بیست و 

 

 .اگر فقط نویسنده اول کتاب از دانشگاه بم با شد، پرداخت کامل صورت خواهد گرفت 

  درصد مبلغ محاسبه شده پرداخت خواهد گردید.  70اگر فقط یک نویسنده از بم باشد)بدون در نظر گرفتن جایگاه نویسنده( پرداخت 

  بین نویسندگان تقسیم خواهد گردید.)سهم بر اساس ضرایب آیین نامه اگر چند نویسنده از دانشگاه بم باشند، کل مبلغ محاسبه شده

 ارتقا(

 تعیین امتیاز آموزشی–فصل پنجم 
تعیین امتیاز آموزشی و حق الزحمه کتب ترجمه و داوری براساس آیین نامه کلی امتیازات معاونت تحقیقات و فناوری صورت –ماده بیست و پنج 

 .میپذیرد

  به کسب امتیاز ارتقاء مشارالیه ملزم به ارائه درخواست کتبی خود به شورای انتشارات میباشددر صورت نیاز نویسندگان. 
 

 "مروری اجمالی بر انعقاد و ترومبوز "درخواست آقای علیرضا خیابانی هیات علمی دانشکده پزشکی مبنی بر ارائه مجوز چاپ کتاب تحت عنوان 

سال از زمان ارائه درخواست نامبرده و روند بررسی و داوری کتاب گذشته است و تنها یک داور کتاب  3مطرح گردید . با توجه به اینکه نزدیک به 

  را بررسی نموده است
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