
 

 
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال 

 

 حمایت از چاپ کتاب  آیین نامه 

 تشویقی چاپ کتاب و 
 

1 
 

  و  امور  تمامی  نیسکک  برخوردار  انتشککارات  شککورا  از  خلخال  پزشکککی  علوم  دانشکککده  اینکه با توجه به  -1ماده  

 می باشد.   پژوهشی  شورا   و تشویقی چاپ کتاب بر عهده کتاب نشر و چاپ به مربوط تصمیمات

  دانشککده علوم پزشککی خلخال   علمی سکق  تشکویقی برا  کتاب ها  چاپ شکده توسکض اعهکا  هی ت   -2  ماده

 ریال و جزئیات آن به شرح جدول زیر می باشد. 000/000/30

 سق  تشویقی نوع کتاب  

 ریال 000/000/10 ترجمه 

 ریال 000/000/15 تدوین  -گردآور   

 ریال 000/000/20 کتاب از خود نویسنده باشد( از رفرنس ها   مورد 3حداقل ت لی  )

که در راستا  م موری  ها  آموزشی تعیین شده وزارت  کتاب هایی 

د و یا حداکثر امتیاز را طبق آیین نامه ارتقاء اعها  هی ت  نبهداش  باش

 د  نعلمی وزارت بهداش  کسب کن

 ریال  000/000/30

 

خواهد    2جدول ماده    %50تشکویقی  مبلغ  و کمتر، )قطع اسکتاندارد وزیر (  صکحهه   100برا  کتاب ها    -1تبصکره  

  2مبالغ جدول ماده    %100صکحهه   200و برا  کتاب ها  بیشکتر از   %70صکحهه   200الی   101بود. برا  کتاب ها  بین

 تعلق خواهد گرف .

در صکورتی که قطع کتاب وزیر  نباشکد، مهاسکبه تعداد صکحهات کتاب توسکض شکورا  پژوهشکی و با    -2تبصکره  

 کتاب به قطع استاندارد صورت خواهد پذیرف .    معادل ساز  متن تایپی 
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مبالغ   %100در صکورتی که نویسکنده با افیلیشکن دانشککده علوم پزشککی خلخال، نویسکنده اول باشکد    -3تبصکره 

به ایشکان به عنوان تشکویقی   2مبالغ جدول ماده    %70و در صکورتی که نویسکنده دوم به بعد باشکد    2جدول ماده  

 تعلق خواهد گرف .

تنها در صکورتی به نویسکنده کتاب تشکویقی تعلق می گیرد که بر اسکاخ تشکخیر شکوار  پژوهشکی،    -4تبصکره  

 کتاب مورد نظر مرتبض با تخصر و رشته تهصیلی نویسنده باشد.

ویراسکک  ها  چاپ مجدد یا  این معنی که برا  به هر کتاب تنها یک بار تشککویقی تعلق می گیرد. به   -5 تبصککره

 داً تشویقی در نظر گرفته نمی شود.بعد  کتاب، مجد

از نوع ت لی  باشد، نویسنده باید در نسخه ا  که   ارائه شده برا  دریاف  تشویقی  در صورتی که کتاب  -6تبصره  

به شکورا ارائه می دهد چند مورد از پاراگرا  هایی که برگرفته از رفرنس ها  خود ایشکان می باشکد را به عنوان  

 نمونه هایالی  کند.

  ت یید  پس ازت علمی تشکویقی تعلق می گیرد که  در صکورتی به کتب چاپ شکده توسکض اعهکا  هی  -7تبصکره 

گردد. در ت یید  و بررسکی   تخصکصکی توسکض دو داور کتاب   ،اعهکا  شکورا  پژوهشکی  عنوان و مهتوا  کتاب توسکض

صورتی که کتاب مورد نظر، توسض انتشارات دانشگاهی به چاپ رسیده باشد و قبالً مورد داور  توسض متخصصین 

 ، نیاز  به داور  مجدد کتاب نمی باشد.صاحب اثرقرار گرفته باشد با ارائه مستندات مربوطه توسض 

پیش نویس باید  صکاحب اثر   ،توسکض دانشککده علوم پزشککی خلخال چاپ کتاب  پرداخ  هزینهبه منظور    -3ماده  

عنوان و مهتوا  کتاب توسکض در صکورت ت یید    .ارائه دهدبه شکورا  پژوهشکی    تایپی کتاب را به صکورت نسکخه 

  ، پس از انجام اصکالحات مد نظر داوران صکاحب اثر بایدمی گردد.  متن کتاب به دو داور تخصکصکی ارسکال    ،شکورا

با هزینه دانشککده علوم  کتاب وهشکی،  ژپت یید شکورا   مجدداً کتاب را به شکورا  پزوهشکی ارائه کند. در صکورت 

 خواهد رسید.به چاپ پزشکی خلخال  
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آرم دانشکده علوم پزشکی خلخال باید بر رو  جلد کتاب هایی که با هزینه دانشکده به چاپ می رسند   -4ماده 

 ل مربوط به دانشکده علوم پزشکی خلخال باشد.درج شود و افیلیشن نویسنده او

پرداخ  هزینه چاپ کتاب، از طریق تنظیم قرارداد مابین دانشککده علوم پزشککی خلخال و ناشکر معتبر    -5ماده  

 صورت می پذیرد.

، توسکض دانشککده علوم پزشککی  که شکرایض فو  را داشکته باشکدی  از کتاب  نسکخه  500حداکثر چاپهزینه    -1تبصکره 

 گردد.   می   خلخال پرداخ 

 .بود خواهد شورا نظر چاپ، با برا کتاب  ها  نسخه شماره ناشر و  تعیین  -2تبصره  

  پژوهشکی شکورا  نظر کتب می تواند با  %10به صکاحب اثر تعلق می گیرد،    %10از تعداد کتب مورد قرارداد،    -6ماده  

  معاون   به باید  کتب  %50گردد، اسکتحاده سکال برتر کتاب نظیر  مسکابقاتی  در شکرک   و نمایشکگاهی   مصکار   جه 

  اهدا   کشکور  سکراسکر  پزشککی   علوم ها   دانشککده  و ها دانشکگاه به تا گیرد  تعلق دانشککده  پژوهشکی   و آموزشکی 

  سکراسکر  معتبر  ها   فروشکی  کتاب  به  امانی   بصکورت  فروش  جه را  مانده باقی  کتابها دانشککده می تواند   .گردد

 کند.  ارائه کشور

دانشککگاه می تواند کتابها را از ناشککر تهویل گرفته و خود اقدام به فروش نماید که فروش یا بصککورت    -1تبصککره 

 مستقیم انجام می پذیرد و یا بصورت امانی در مراکز فروش و کتابحروشی ها  معتبر ارائه می گردد.  

 خواهد گردید.    در آمدها  حاصل از فروش کتاب به حساب درآمدها  دانشگاه واریز  -2تبصره

در خصکو  کتابهایی که با هزینه و آرم دانشککده علوم پزشککی خلخال به چاپ رسکیده باشکند حق چاپ   -7ماده  

سکسکه یا شکخر ؤدانشکگاه، مبرا  دانشککده مهحو  اسک  و صکاحب اثر نمی تواند حق چاپ و انتشکار کتاب را به 

 دیگر  واگذار نماید.
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 به موکول ،باشکدابی که با هزینه و آرم دانشککده علوم پزشککی خلخال به چاپ رسکیده کت چاپ  تجدید  -8ماده  

 .بود  خواهد  اثر صاحب و شورا  توافق

نویسککنده اصککلی کتاب و ارائه مسککتندات مربوطه به شککورا     موافق   اخذدر مورد کتاب ها  ترجمه،    -9ماده  

 پژوهشی توسض مترجم الزامی اس .

تمامی آثار ت لی ، گردآور  و ترجمه که با آرم دانشککده علوم پزشککی خلخال منتشکر می شکوند باید   -  10ماده

در غیر اینصورت مسئولی  حقوقی و قانونی استحاده از   دانشکده برسند.شورا  پژوهشی   یید به تقبل از انتشار، 

 آرم دانشکده بر عهده نویسنده خواهد بود.

 اثر می باشد.  بمسئولی  صه  علمی مطالب درج شده در کتاب، به عهده صاح  -11ماده

 چاپ به  خلخال  پزشککی  علوم  دانشککده توسکض  هزینه  پرداخ  بدون  گذشکته در  اثر  یک که  صکورتی  در  -12  ماده

  ت یید   صکورت در  و کند ارائه  پژوهشکی   شکورا  به را آن کتاب،  مجدد چاپ برا  تواند  می   اثر  صکاحب  باشکد رسکیده

مجدد    چاپ  به  خلخال  پزشککی  علوم  دانشککده  آرم و  هزینه با را  کتاب  ،آیین نامه حاضکر 3  ماده  مراحل  طی   و  شکورا

 .برساند

 نیز  کتاب چاپ  تشکویقی   علوم پزشککی خلخال به چاپ رسکیده باشکندبه کتابهایی که با هزینه دانشککده    -13ماده  

 .گیرد  می   تعلق

 با    21/10/99مورخ    شکورا  پژوهشکی چهل و سکوم   آیین ماه حمای  از چاپ کتاب و تشکویقی چاپ کتاب در جلسکه

 تبصره مصوب شد.  11ماده و    13


