فرآیند چاپ آثار در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم

فرآیند چاپ آثارعلمی و پژوهشی در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم
مقدمه :

رسالت و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی قم در ارتقاء روح تحقیق و تتبع و افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و
پژوهش ،ایجاب میکند تا با تعیین چارچوب و برنامه مشخص در زمینه تسهیل در امر چاپ ،کیفیت پذیرش و نشر آثار
نحوه انعقاد قرارداد ،تعیین حقوق صاحب اثر و دانشگاه ،قیمتگذاری ،فروش ،اهداء و نظایر آنها نسبت به چاپ و انتشار
آثار ارزنده علمی مؤلفین ،مترجمین و محققین همت گمارد .و هدف آن بررسی ،ارزیابی و انتشار کتب دانشگاهی
اعم از تألیف و ترجمه ،بمنظور تسهیل و ارتقاء کیفی امر آموزش و پژوهش اساتید و دانشجویان وفراهم آوردن
زمینههای تولید ،نشر و توزیع کتابها و نشریات سودمند و عرضه آنها با قیمت مناسب و عادالنه و بررسی و ارزیابی
در صدور مجوز اولیه جهت انتشار کتب علمی وابسته به دانشگاه می باشد .
چکیده فرآیند چاپ در واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم به شرح ذیل می باشد :
نویسنده  ،مترجم یا گرد آورنده ابتداء فرم پیشنهاد چاپ کتاب یا درخواستی را که شامل مشخصات نویسنده ،
کتاب وچکیده ای از آن و همچنین خالصه ای از فعالیت های تحقیقاتی خود در فرم ارزیابی مکتوب و به
همراه با یک جلد از اثر تالیفی خود را جهت معاونت پژوهشی ارسال می دارد .
اثر نام برده در صورت موافقت معاونت پژوهشی به مدیر مربوطه جهت طرح در شورای انتشارات ارجاع می گردد.
اثر در شورای انتشارات مطرح و مورد بحث و بررسی اعضاء شورا قرارمی گیرد در صورت عدم تصویب شورا در
خصوص چاپ اثر ارسالی رای مربوطه به اطالع صاحب اثر می رسد ولی در صورت تصویب جهت ارزیابی
برای دونفر از اساتید متخصص در رشته مربوطه که توسط اعضای شورای انتشارات تعیین می گردند جهت
داوری ارسال می شود.
پس از ارزیابی نظرداوران در خصوص اثر ارسالی ،فرم داوری آنان درشورای انتشارات به بحث و بررسی
گذاشته می شود  .درصورت ابهام وعدم دستیابی به نتیجه مطلوب جهت رفع ابهام واعالم نظر نهایی داور
سوم تعیین واثر مربوطه برای داور سوم ارسال می گردد  .ودر نهایت نظر داوران در خصوص ویرایش و
اصالحاتی که باید در مورد اثر ارسالی اعمال شود به نظر مولف مربوطه میرسد که شامل ویرایش علمی و
ادبی و صفحه آرایی و اسکن تصاویر و  .........اثر مربوطه می باشد وایشان پس از انجام تغییرات الزم و رفع
کمبود ها ونواقص اثر مجدداً آن را جهت بررسی دوباره به شورا انتشارات ارجاع می دهد و در نهایت به
تصویب نهایی رسیده و مجوز چاپ صادر می گردد  .مرحله چاپ وشرایطی که باید برای چاپ آن مهیا شود
شامل گرفتن مجوز چاپ از اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی  ،شابک می باشد.

