شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي لرستان
فرآيند چاپ و ترجمه كتاب

فرايند درخواست تاليف:
 .1تكميل فرم اعالم تاليف يا ترجمه توسط مولف يا مولفين ،مترجم يا
مترجمين
 .2ارائه فرم به كميته تاليف و ترجمه دانشگاه (به همراه مدارك مستند شامل
دو فصل از كتاب در دست تاليف با فهرست  ،منابع به صورت چاپي و CD
 .3تعيين زمان برگزاري جلسه كميته تاليف و ترجمه با هماهنگي معاون
تحقيقات دانشگاه
 .4اطالع به اعضاي كميته در مورد زمان برگزاري جلسه به صورت اتوماسيون
و پست الكترونيكي
 .5ارسال دو فصل كتب در خواست شده به صورت  CDهمراه با دعوت نامه از
طريق پست الكتروئيكي جهت اعضاي كميته
 .6اطالع زمان جلسه به همكاراني كه درخواست تاليف يا ترجمه دارند
 .7مطرح شدن در جلسه كميته تاليف و ترجمه توسط در خواست كننده با
حضور اعضاي كميته
 .8تصويب يا عدم تصويب (بر اساس آئين نامه تاليف و ترجمه دانشگاه
 .9در صورت تصويب  ،تاليف اثر مربوطه توسط مولف يا مولفين
 .11پس از دريافت مجوز تاليف و اتمام تاليف ،ارسال كتاب تاليف شده
توسط مولف به كميته تاليف و ترجمه براي داوري
 .11ارسال كتاب تاليف شده جهت داوري حداقل براي دو داور ذي صالح(بر
اساس تخصص) به صورت چاپي و  CDهمراه با فرم دعوت نامه و فرم
داوري
 .12مهلت داوري بين  2هفته تا يك ماه مي باشد.
 .13وصول اعالم عدم تاييد يا تاييد كتاب توسط داوران
 .14در روند تاييد  ،يا كتاب نياز به اصالح دارد كه نظرات داوران عينا براي
مولف يا مولفين ارسال مي گردد تا بر اساس موارد مطرح شده كتاب را
اصالح نمايند و يا نياز به اصالح ندارد كه به مولف اطالع داده مي شود.
 .15ارائه مجدد كتاب اصالح شده توسط مولف يا مترجم به كميته تاليف و
ترجمه دانشگاه جهت باز بيني نهايي
 .16ارائه مجدد به مولف
 .17اولويت بندي و صدور مجوز چاپ كتاب بر اساس قرارداد چاپ فعاليتهاي
پژوهشي دانشگاه
 .18درج آرم دانشگاه بر روي كتاب
 .19بستن قرارداد با ناشرين جهت چاپ كتاب توسط مولف
 .21ارائه دو جلد كتاب به كميته تاليف و ترجمه توسط مولفيا مترجم

فرايند درخواست ترجمه
همان روند باال ادامه دارد و موارد زير حتما توسط مترجم پيگيري شود
-1در ابتدا با كميته تاليف و ترجمه وزارتخانه بهداشت و درمان در مورد عدم
تكراري بودن كتاب در خواست شده هماهنگي الزم به عمل آيد
-2در صورت عدم تكراري بودن:
همان روند باال ادامه دارد و دو فصل ترجمه شده از كتاب همراه با كپي و يا
فايل الكترونيكي دوفصل و جلد كتاب اصلي(التين) به كميته ارسال مي شود.
بر روي جلد كتاب كلمه مترحمين يا مترجم هماره با آرم كتاب قيد ميشود.
 در مورد تاليف در صورتي كه يك تا  5درصد از منابع از نويسنده باشد كلمهمولف بر روي جلد كتاب درج شود.
توجه:
-1جهت دریافت 52امتياز وزارت بهداشت و درمان برای نویسنده و رتبه بندی
دانشگاه  ،ضروری است که حداقل  11منبع از منابع معرفی شده از نویسندگان
محترم دارای نمایه بين المللی باشد.
 -5با توجه به عنوان کتاب تاليف شده ،نویسندگان محترم می توانند درخواست
تاليف خود را از طرف یکی از مراکز تحقيقاتی ( تغذیه ،هپاتيت ،عوامل اجتماعی
موثر بر سالمت و )....دانشگاه به شورای انتشارات اعالم نمایند و زمان چاپ
کتاب عالوه بر آرم دانشگاه ،آرم مرکز مربوطه را هم روی کتاب بگذارند.

اعضاي كميته تاليف و ترجمه:
اعضاي كميته تاليف و ترجمه  14نفر كه بر اساس تجربه و تخصص از هررشته اي براي مدت یکسال انتخاب شده اند
 تشكيل جلسه مشروط بر وجود نصف اعضاي كميته بعالوه يك مي باشد.برگزاري جلسات منوط بر ارائه حداقل  2عنوان در خواست شده مي باشد.نحوه پرداخت هزينه بر اساس امتياز دريافت شده از وزارتخانه
حداكثر امتياز دريافت شده  25امتياز است كه بر اساس آن پاداش چاپ كتاب
 12111111محاسبه خواهد شد .براي بقيه امتيازات دريافتي تناسب بسته
خواهد شد
حجم کتاب تاليفی از  111صفحه کمتر نباشد.
دبيرشورای انتشارات دانشگاه
دکتر فریده ملکشاهی

