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صورتجلسه :شوارای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي دزفول ()2
دومین جلسه با نام و یاد خدا مورخ  97/12/11ساعت  13در محل دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی برگزار
گردید .در ابتدا مواردی از قبیل نحوه ارائه اثر به داور ،زمان مورد انتظار جهت داوری آثار ارائه شده به اداره
انتشارات ،نظر خواهی در رابطه با فرمهای داوری کتب ارائه شده به اداره انتشارات و در نهایت مورد خاص ارائه
کتبی که پیش از این توسط ناشر دیگری به چاپ رسیده باشد به اداره انتشارات ،مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت و پس از به نتیجه رسیدن اعضای شورا این موارد به آئیننامه اداره انتشارات اضافه گردید و آئیننامه
جدید تحت عنوان «آئین نامه چاپ و انتشار آثار علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،ویرایش اول» به تصویب
اعضای شورا رسید .در ادامه جلسه  3کتاب ارائه شده به اداره انتشارات با عناوین :داروهای تزریقی اورژانس،
داروهای ترالی اورژانس (از آقای هادی بهرامی) و چالشها در مواجهه با بیماران ارتوپدی ،ویژه پزشکان عمومی و
پرستاران و پرسنل اتاق عمل (از آقای دکتر غالمحسین رفعتیان) در جلسه مطرح شدند که پس از تبادل نظر
اعضای شورا برای کتابهای داروهای تزریقی اورژانس و داروهای ترالی اورژانس داور مرتبط تعیین گردید و
کتاب چالشها در مواجهه با بیماران ارتوپدی ،ویژه پزشکان عمومی و پرستاران و پرسنل اتاق عمل جهت اعمال
پارهای از اصالحات از جمله اصالح فونت ،صفحهآرائی و ...مطابق ضوابط اداره انتشارات به نویسنده ارجاع داده
شد .در ادامه موارد مصوب این جلسه جهت اعمال در آئین نامه بیان میشود.
نحوه ارسال آثار به داور:
 نویسنده /مترجم موظف است یک نسخه فایل  pdfرمز گذاری شده و یک نسخه چاپی از اثر را به ادارهانتشارا تحویل دهد و اداره انتشارات بسته به شرایط فایل مذکور یا اثر چاپی را به داور منتخب ارسال
می نماید.
 حداکثر زمان تعیین شده برای داور جهت اعالم نتیجه داوری یک ماه است پس از زمان مذکور درصورتی که داور مورد نظر پاسخ الزم را ارائه نداد اداره انتشارات نسبت به ارسال اثر به داور دیگر اقدام
می نماید.
 در رابطه با موارد خاصی از جمله کتابی که قبال در انتشارات دیگری چاپ شده است در صورت ارائه بهاداره انتشارات دانشگاه الزم است -1 :حداقل  20%محتوای کتاب تغییر داده شود (این تغییرات باید
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توسط داور تایید شوند)  -2رضایت کتبی تمام نویسندگان کتاب قبلی و رضایت کتبی ناشر کتاب قبلی
به اداره انتشارات ارائه شود .پس از آن کتاب به داور ارسال می شود.
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