بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

شماره ......................................... :

بهداشتی درمانی قم

تاریخ .......................................... :

معاونت آموزشی وپژوهشی

پیوست ........................................ :

رئوس کلی وظایف و اختیارات شورای انتشارات
















تعیین اولویتهای انتشارات علمی دانشگاه.
تهیه و تصویب آیین نامههای اجرایی انتشارات و تجدید نظر و پیشنهاد هر گونه اصالح در آیین نامه به ریاست دانشگاه .
تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق صاحب اثر و تجدید چاپ .
تهیه و تنظیم فرمهای مربوط به بررسی آثار پیشنهادی .
بررسی و ارزیابی علمی آثار اعضای هیأت علمی ،پژوهشگران و دانشجویان با بهرهگیری از نظریه کارشناسی متخصصان مرتبط .
اتخاذ تصمیم در مورد چاپ ،تجدید چاپ ،حق الزحمه تألیف ،ترجمه ،گرد آوری ،ویرایش ،تیراژ ،قیمتگذاری و تخفیفف بهفای
آثار منتشره .
تعیین میزان حقالزحمه اساتید و داوران آثار منتشره دانشگاه.
نظارت بر حسن اجرای قراردادهای چاپ و نشر ،فرآیند چاپ و انتشار ،توزیع و فروش نشریات .
حمایت حقوقی از مؤلفین و مترجمین در موارد استفاده غیر مجاز از آثار ایشان با ارجاع و ارائه نظریه کارشناسی به دفتر حقوقی
و امور قراردادها .
بررسی علمی و نقد کتاب معرفی شده و یا منتشره در زمینه علوم پزشکی از طریق ناشرین خصوصی جهفت اعفالم نظریفه بفه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
تصویب مقررات مربوط به اهداء و مبادله آثار منتشره.
همکاری ،هماهنگی و برنامهریزی در خرید ساالنه کتاب جهت دانشکدهها و حوزههای آموزشی ،پژوهشی درمانی.
همکاری و هماهنگی جهت فروش و یا مبادله کتاب با سایر دانشگاههای کشور.
انجام کلیه مکاتبات اداری و مالی واحد انتشارات و انبارداری کتاب.
انجام قسمتی از وظایف واحد پژوهش.

وظايف و اختيارات :
· پذيرش آثار مستقيماَاز اعضای محترم هيات علمی و اساتيد و محققين دانشگاه به منظور طرح در شورای انتشارات جهت
چاپ و نشر آنها.
 .تهیه و تنظیم فرمهای مربوط به قراردادها ،ارزشیابی آثارتالیف و گردآوری  ،ترجمه و فرم خودارزیابی وتحویل کتاب .
 .مکاتبه و هماهنگی با اعضای شورا جهت تشکيل جلسه شورای انتشارات دانشگاه.
· تنظيم برنامهها و دستور جلسات شورا،
 .دفترداری و پاسخگويی به سواالت ارباب رجوع.
· انجام امور انتشارات اعم از اداری ،مالی ،فنی ،علمی ،پژوهشی و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به وزارت ارشاد.
· انجام امور مربوط به چاپ و انتشار كتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه.
اطالعرسانی و مکاتبه و پيگيری برای اجرايی شدن مصوبات شورا.
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· پشتيبانی و انجام امور مربوط به چاپ كتاب و فصلنامهها.
· تامين كليه وسايل و لوازم مورد نياز درارتباط با امور چاپ و نشر.
· تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمی به ترجمه و تأليف كتب علمی و درسی مورد نياز برای رشتههای موجود دانشگاه.
 .مکاتبه ،همکاری و هماهنگی با دانشکدهها و مراكز آموزشی درمانی استان برای جمعآوری ليست كتب مورد نياز جهت
خريد ساالنه.
· عرضه و فروش آثار منتشره دانشگاه در نمايشگاههای داخلی و نمايشگاه بين المللی تهران بوسيله نمايندگان فروش
دانشگاه.
· همکاری با ساير واحدهای انتشارات دانشگاههای علوم پزشکی به منظور مبادله و يا فروش كتابهای منتشره دانشگاه
· پيشبينی نيازهای مربوط به ادراه انتشارات.
* اداره انتشارات دانشگاه با تصويب شورا ،كتابهای درسی را كه از سوی ساير موسسات يا توسط انتشارات دانشگاههای
سراسر كشور به چاپ رسيده است از طريق خريد يا مبادله در دسترس دانشجويان قرار میدهد
· ارائه گزارش عملکرد ساليانه به معاونت پژوهشی در پايان هر سال مالی.
· نظارت و هماهنگی و مکاتبه كليه اموری چاپی
حقالزحمه صاحباثر :
 پرداخت حق الزحمه چاپ اول كتاب منتشره آثار منتشره به نماينده فروش وانتشارات طرف قرارداد دانشگاه بر اساسمصوبه شورای.
 پرداخت حق الزحمه برای كتابهای تجديد چاپ بر اساس دستور العمل نشر كتب كه از سوی وزارت متبوع تاييدگرديده ( ماده ) 25صورت می گيرد .


تعيين نحوه پرداخت حقالزحمه صاحب اثر پس از اتمام چاپ كتاب ازطريق تشکيل سند حسابداری و ارائه به
حسابداری جهت پرداخت حق الزحمه مولف كتاب و همچنين در خصوص داوران مربوطه.

نشانی :قم ،خیابان شهید لواسانی ( ساحلی ) جنب دانشکده پیراپزشکی طبقه دوم معاونت آموزشی و پژوهشی
کدپستی 37185 :صندوق پستی3756 :
تلفن 0251-7752028 - 7703044:فکس0251-7722243 :

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات



شماره ......................................... :

بهداشتی درمانی قم

تاریخ .......................................... :

معاونت آموزشی وپژوهشی

پیوست ........................................ :

تعيين قيمت پشت جلد كتاب با توجه به هزينه چاپ و توليد طبق صورت حسابهای مربوط +حقالزحمه صاحب اثر +
هزينه توزيع كتاب بوسيله نمايندگان فروش  %20 +هزينههای متفرقه تعيين میشود.

اهداء ،فروش و مبادله:
* ارسال و اهدائ نمونهای از آثار منتشره انتشارات دانشگاه به معاونتهای پژوهشی سراسر كشور و سازمانهای مربوطه
بر اساس آئين نامه مصوب شورای انتشارات دانشگاه جهت ارائه آثار به منظور مبادله و يا فروش..
* انعکاس فعاليتهای دانشگاههای سراسر كشور به اعضای هيات علمی دانشگاه و برعکس در خصوص نشر آثار منتشره
برای پيشگيری از دوبارهكاری.
* تعيين مکانی برای ذخير كتب چاپی بنام انبار كتاب.
* بحث انبارداری كتاب كه شامل ورود و خروج كتاب و ثبت روزا نه آن در دفتر كل.
* ثبت و نگهداری اسناد مالی حساب نمايندگان فروش طرف قرارداد دانشگاه.
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