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مقدمه :
براساس ماده  25اساسنامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امور انتشارات
(تأليف کتاب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان به وسيله شورايی بنام
شورای انتشارات دانشگاه زير نظر معاون تحقيقات و فنآوری دانشگاه اداره میشود.

هدف:
هدف از تشکيل شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،اشاعه علوم و فنون از طريق
تشويق و ترغيب اعضای هيأت علمی دانشگاه و پژوهشگران به تأليف کتب و آثار ارزنده علمی،
ادبی ،هنری و چاپ اين آثار در راستای تحقيق اهداف متعالی انقالب فرهنگی میباشد.

تعريف :
کتاب درسی ،به نوشتاری اطالق میگردد که در هر يک از رشتههای مختلف دانشگاه علوم
پزشکی کرمان تدريس میشود کتابهای کمک درسی نيز در اين مقوله جای دارند.

ماده:1شرايطتأليفکتاب 

تبصره  1ـ تعداد صفحات کتابی که تأليف میگردد بايد از ( 50پنجاه) صفحه استاندارد بيشتر
باشد در غير اينصورت کتاب فوق قابل بررسی در شورای انتشارات نمیباشد.
تبصره2ـکتابی تأليف محسوب میگردد که لزوماً ( %1يک درصد) يا بيشتر از رفرانسها معتبر و
مرتبط با آن مربوط به خود نويسنده باشد .ضمناً ،کتاب تأليفی بايستی دارای تعداد معقولی

 منظور از صفحه استاندارد عبارت است از صفحهای که دارای قطع وزيری و قلم )(Font
معادل  12زر و حداقل تعداد  25سطر باشد.

رفرانس به نسبت حجم آن کتاب داشته باشد در صورتی که هيچ يک از رفرانسهای کتاب متعلق
به مؤلف و نويسنده نباشد کتاب تأليف محسوب نمیگردد .جهت احراز شرايط تأليف داشتن
صالحيت علمی در رشته مربوطه الزاميست.
تبصره  3ـ طبق آييننامه جديد ارتقاء اعضای محترم هيأت علمی که قصد چاپ کتاب تأليفی را
دارند بايستی هنگام چاپ کتاب تأليفی خود از عنوانهای تأييد شده کشوری استفاده نمايند و از
ذکر عناوينی مانند زير نظر ،تدوين و گردآوری خودداری نمايند در غيراينصورت به کتاب
امتيازی تعلق نمیگيرد.
تبصره4ـطبق دستورالعمل جديد آئيننامه ارتقاء امتياز فقط به کتب (تأليفی) تعلق میگيرد که قبل
از چاپ به تأييد شورای انتشارات رسيده باشند.
تبصره5ـکتبی که توسط چند نفر تأليف میگردند الزاماً بايستی نام نويسنده هر فصل ترجيحاً در
ابتدای هر فصل از کتاب آورده شود در صورتی که چنين کاری امکانپذير نباشد اسامی نويسنده
يا نويسندگان در پيشگفتار و يا مقدمه يا پايان هر فصل از کتاب ذکر شود ،به صورتی که سهم
نويسنده يا نويسندگان دقيقاً مشخص گردد در غير اين صورت امتياز کتاب به طور مساوی بين
نويسندگان تقسيم میگردد.
توجه :حداقل درصد سهم همکاری به (کتب تأليفی) ( %10ده درصد) تعيين گرديده که کمتر از
درصد ياد شده و در صورت عدم رعايت اين بند هيچگونه امتيازی به کتاب تعلق نخواهد گرفت و
مؤلفين مجاز به ذکر نام افراد در مقدمه کتاب و روی جلد کتاب نمیباشند .
تبصره6ـبه شمارهی منابع کتاب تأليفی ،بايستی در متن اشاره شده باشد.
طبق آييننامه ارتقاءکتبی که توسط اعضای هيأت علمی خارج از شورای انتشارات چاپ میگردند
و فاقد آرم دانشگاه و مصوبه شورای انتشارات میباشند قابل بررسی توسط شورا نبوده و

هيچگونه امتيازی به اين کتب داده نخواهد شد .ضمناً کتبی که در شورای انتشارات دانشگاه
تصويب نشده باشند ،حق استفاده از آرم دانشگاه را در هيچ جای کتاب ندارند.
تبصره 7ـکتب منتشره توسط اعضاء هيأت علمی که به سفارش و يا همکاری وزارت بهداشت
چاپ گرديده باشند مشمول قانون فوق نمیگردند.
کتب يا متون برگزيده جشنوارهها و برد تخصصی اعضای هيأت علمی پس از ارائه به دبير شورا
و بدون ارسال به داوران در شورای انتشارات مورد تأييد برای چاپ و امتيازدهی قرار خواهند
گرفت.
طبق آييننامه ارتقاء بند  2-3در خصوص کتب تجديد چاپ( ،کتب مصوب شورای انتشارات) که
حداقل ( %20بيست درصد) به مطالب جديد افزوده يا تغيير داده شده باشد ،با تأييد و نظر و
بررسی اعضای شورای انتشارات ،اين کتب با آرم دانشگاه علوم پزشکی کرمان چاپ خواهند
گرديد.
تبصره8ـکتب انگليسی که خارج از دانشگاه چاپ شده باشند و به شورای جهت امتيازدهی ارسال
گردند امتياز آنان به صورت موردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
امتيازاتکتاب :

ماده:2

امتيازات کتب تأليفی بر طبق آييننامه ارتقاء به شرح ذيل میباشد:
تبصره :1به کتب تأليفی از  0/5تا  15امتياز.
تبصره :2براساس آييننامه ارتقاء به کتب ترجمهای هيچگونه امتيازی تعلق نمیگيرد معالوصف با
توجه به تأکيد شورای محترم انتشارات دانشگاه مبنی بر رعايت حقوق مترجمين و اهميت اينگونه
کتب ،مترجمين ضمن تقبل کليهی هزينههای داوری ،چاپ و تکثير میتوانند کتاب خود را به تأييد
شورای مذکور و فرمت و آرم دانشگاه به چاپ برسانند.

تبصره  :3براساس آييننامه ارتقاء به کتب گردآوری امتياز ارتقاء تعلق نمیگيرد و صرفاً در
صورت تأييد شورا مشمول امتياز اجرايی خواهند بود .در ضمن کليه هزينههای چاپ و تکثير
برعهده گردآورندگان میباشد و دانشگاه هيچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزينههای مذکور
ندارد.
تبصره :4در صورت نياز نويسنده به کسب امتياز ارتقاء مشاراليه ملزم به ثبت در خواست کتبی
خود (يک ماه قبل) به شورای انتشارات میباشد.
یپيشنويسکتب 

ماده:3فرآيندداوریوبررس

تبصره1ـمتقاضيانی که پيشنويس کتاب خود را به شورا ارائه مینمايند از تاريخ ارسال نظريه
داوران حداکثر بمدت  3ماه مهلت دارند که نظريه داوران را در پيشنويس کتاب اعمال و موارد
اصالح شده را در متن دقيقاً مشخص نمايند و مطالب را به شورا جهت بررسی بعدی عودت دهند.
تبصره  2ـ ميزان ساعت کارشناسی کتب تأليفی با توجه به حجم کتاب بين  50تا  150ساعت
میباشد .گواهی مربوطه از طرف معاونت تحقيقات و فنآوری جهت استفاده در آئيننامه ارتقاء
استفاده میشود.
تبصره :3ميزان امتياز تخصيص يافته به کتب تأليف شده براساس محتوای کتاب ،ارتباط موضوع
با رشته تخصصی ،ميزان ارتباط و جديد بودن منابع و تجربيات نگارنده محاسبه میگردد.
ماده:4شرايطچاپ 

تبصره1ـمؤلفينی که کتب آنها در شورا مطرح و مورد موافقت برای چاپ قرار میگيرد از زمان
اعالم مصوبه چاپ توسط اين معاونت بمدت سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به عقد
قرارداد چاپ کتاب خود اقدام نمايند و ظرف مدت شش ماه کتاب چاپ شده را تحويل معاونت
تحقيقات و فنآوری نمايند .در صورتیکه بعد از مدت تعيين شده کتاب چاپ شده تحويل نگردد

حقالزحمه چاپ به مؤلف يا مؤلفين تعلق نخواهد گرفت و مجوزهای قبلی ملغی و مجدداً
پيشنويس تأليف بايستی در شورا مطرح و مورد بررسی قرار گيرد.
تبصره  2ـ در صورتیکه پيشنويس تأليف به تصويب نهايی شورای انتشارات رسيده باشد
براساس مصوبه شورای انتشارات مؤلف يا مؤلفين مؤظف میباشند از آرم دانشگاه استفاده
نمايند و مصوبه شورای مذکور را در شناسنامه کتاب به صورت زير چاپ نمايند.

اين کتاب پس از تصويب در شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورخ

به

سفارش مؤلف و دانشگاه به چاپ رسيده است و کليه حقوق مادی و معنوی آن به سرمايه گذاران
تعلق دارد.


تبصره 3ـپس از تصويب اثر توسط شورای انتشارات ,قراردادی بين دانشگاه (معاونت تحقيقات
و فنآوری) و صاحب اثر امضاء میشود .قبل از چاپ کتاب ،شکل و فرمت کتاب بايستی به
تصويب معاونت تحقيقات و فنآوری برسد .

تبصره 4ـپس از پايان چاپ کتب تأليفی که مصوبه شورای انتشارات را دارا میباشند بايستی
تعداد پنجاه و چهار ( )54جلد کتاب به معاونت تحقيقات و فنآوری تحويل گردد تا به کتابخانههای
دانشگاه ديگر و مراکز دانشگاهی کشور ارسال گردد.
تبصره  5ـ نظر به اينکه در آئيننامه ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی ساليانه دانشگاهها به کتب
تأليفی امتياز بيشتری تعلق میگيرد ميزان يارانه پرداختی به چاپ اين نوع کتب ( %40چهل درصد)
هزينه چاپ کتاب خواهد بود.

مراحلاجرايیچاپکتاب:
1ـ طبق مقررات وزارت متبوع ,استعالم کتب تأليفی از وزارتخانه.
2ـ اعالم نتيجه استعالم به مؤلفين.
3ـ ارائه پيشنويس تکميل شده توسط مؤلف جهت طرح در شورای انتشارات.
 4ـ بررسی پيشنويس تأليف توسط معاونت تحقيقات و فنآوری و تعيين دو نفر داور.
 5ـ طرح نظر داوران در شورای انتشارات.
 6ـ پس از کسب حد نصاب امتياز الزم ارجاع پيشنويس نظريه داوران به مؤلفين جهت
اصالحات.
 7ـ ارسال پيشنويس اصالح شده و نظريه داوران به کارشناسی.
 8ـ بررسی نظريه کارشناسان در مورد کتاب مربوطه و اخذ تصميم در خصوص چاپ آن در
شورای انتشارات.

