
                                                                   بسمه تعالی

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

 معاونت تحقیقات وفناوری

 03/03/1400تاریخ جلسه :

 5 شماره جلسه:

 10:30ساعت شروع: 

   11:30 ساعت پایان:

 : معاونت تحقیقات و فناوریمحل جلسه

 شورای انتشاراتعنوان جلسه: 

  دستور کار:

 بازنگری آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه-1

 کتاب خانم آرزو متینبررسی -2

  داور برای آن تعیین جهت زهره فضلیبررسی کتاب خانم  -3

 پرداخت حق التالیف کتب خانم دکتر بهاره صالحی-4

 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                                       کتر نوشین هاشمید                                 دکتر ویکتوریا مومن آبادی                              

 دبیر شورای انتشارات                                          عضو شورا                                                 عضو شورا                                             

 

در محل دفتر معاون تحقیقات و فناوری  صبح 10:30ساعت  03/03/1400شنبه مورّخ دوجلسه شورای انتشارات، روز  پنجمین اهم نکات مطرح شده در جلسه:

 دانشگاه، تشکیل گردید.

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

 ی افزارها نرم با کار محیط روشنایی کاربردی طراحی"با عنوان ،  خانم آرزو متین، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت  کتابDialux, calculux,  

lighting Reality & Relux"    بررسی شدجهت چاپ . 

 بررسی گردید. "جدید فناوری و معدن تجهیزات محور انسان طراحی "کتاب خانم زهره فضلی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با عنوان 

  درخواست خانم دکتر بهاره صالحی عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه مبنی بر پرداخت حق التالیف چاپ دو کتاب انگلیسی نمایه شده درSCOPUS 

 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 

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

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

 ازینحوه محاسبه امت کتاب یحجم ازیامت هیپا ازیامت نوع نگارش نوع کتاب

 یعلم یها کتاب

 یتخصص

 هر صفحه کتاب  4 نیتدو

 امتیاز 03/0

 4(+ 03/0)تعداد صفحات *

 6(+ 03/0)تعداد صفحات * 6 فیتأل
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 8(+ 03/0)تعداد صفحات * 8 فیتصن

 یعلم یکتاب ها ریسا

 3 نیتدو
 هر صفحه کتاب 

 امتیاز 015/0

 3(+ 015/0)تعداد صفحات *

 5(+ 015/0)تعداد صفحات * 5 فیتأل

 7(+ 015/0)تعداد صفحات * 7 فیتصن

 

 هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه یها مطالب یا داده یگردآور ییعن نیتدووزارت بهداشت، نامه  بر اساس آیین 

 ا با نقد یا نتیجه بو نظریات پذیرفته شده بر اساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معمول  یعلم یها از داده یا مجموعه یسامانده ییعن فیتأل

 . همراه است یگیر

 و با تحلیل یا  دهدنویسنده/نویسندگان تشکیل ی علم یها جدید و نوآوری یها آن را دیدگاهدرصد  20که حداقل  یمجموعه ا ییعن فیتصن

 د.باش خود منتشر کرده یدیگران در یک موضوع مشخص همراه باشد، اگرچه قبال ا آنها را در مقاله ها یها نقد دیدگاه

 آدرس  یدارا از بین نویسندگان کتاب که یبه نویسنده اول یا اولین نویسنده ا الیر 2500000 مبلغ کند، یکه کتاب کسب م یهر امتیاز یبه ازا

 همکاران است تقسیم و پرداخت مبلغ پاداش بین سایر یبدیه است، پرداخت خواهد شد.علوم پزشکی بم سازمان مربوط به دانشگاه  یوابستگ

 ابسته به دانشگاه، بر عهده نویسنده دریافت کننده پاداش خواهد بود.و

 هر  یازا انتشارات دانشگاه، به یکشور، منوط به تأیید توسط شورا یعلوم پزشک یدانشجویان دانشگاه ها یدر خصوص کتب مرجع و یا درس

 شود. به نویسنده پاداش داده می الیر 3000000کسب نماید، مبلغ  یامتیاز که کتاب مرجع یا درس

 هر  یانتشارات دانشگاه، به ازا یمنوط به تأیید شورا ،ی و نمایه شده در پایگاه های معتبربه زبان انگلیسی چاپ شده در خصوص کتاب ها

 .شود به نویسنده پاداش داده می الیر 10000000نماید، مبلغ  کسب که کتاب یامتیاز

 در  در صورت چاپ کتاب نمایه شدهScopus  ، پرداخت خواهد گردید. میلیون تومان 12تا سقف 

 آنها دانشگاه در مورد مبلغ پاداش انتشارات یندارد، در شورا یدانشگاه امتیاز ینشگاه، اگر چه برااترجمه شده با آرم د یها در مورد کتاب 

 .شود یم یتصمیم گیر

 

 ؟–چهار ماده بیست و 

 

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

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

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

 

 

  ,Dialux, calculuxی افزارها نرم با کار محیط روشنایی کاربردی طراحی "با عنوان  عضو هیات علمی دانشکده بهداشت کتاب خانم آرزو متین

lighting Reality & Relux" نتایج داوری انجام شده و اعمال اصالحات درخواستی بررسی و مورد تایید قرار گرفت و مجوز چاپ کتاب  با توجه به

 .مطابق با آیین نامه های مربوطه و توسط ناشر دانشگاهی معتبر اعطاء گردید
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تایید با توجه به  "جدید فناوری و معدن تجهیزات محور انسان طراحی "با عنوان  عضو هیات علمی دانشکده بهداشت  خانم زهره فضلی  کتاب ترجمه

 موضوع کتاب از سامانه مداد  بررسی مقرر گردید با توجه به موضوع جهت داوری به افراد ذیل ارسال گردد:

 جناب آقای دکتر سجاد زارع عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان   داور خارجی-1

 ضو هیات علمی دانشکده بهداشت      داور داخلیجناب آقای مهندس ابراهیم نظری پور ع-2

3 

 SCOPUSدرخواست خانم دکتر بهاره صالحی عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه مبنی بر پرداخت حق التالیف چاپ دو کتاب انگلیسی نمایه شده در 

گردید  به استناد جدول جدید پرداخت حق الزحمه ها اقدام دو فصل از کتب همکاری داشته اند مقرر تدوین بررسی گردید با توجه به اینکه نامبرده در 

 گردد.
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