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صورت جلسه :اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشكي دزفول ()3
سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ  1398/03/12ساعت 11:30در محل دفتر
معاونت آموزشی و پژوهشی برگزار گردید .در ابتدا مواردی در رابطه با جزئیات نحوه امتیازدهی به کتب گردآوری
ارائه شده به شورای انتشارات دانشگاه و نحوه امتیاز دهی به کتب براساس استفاده یا عدم استفاده از لوگوی
دانشگاه درکتاب مطرح شد و پس از توافق و اجماع نظر اعضای شورا موارد مطرح شده به آئین نامه اداره
انتشارات اضافه گردید و آئین نامه جدید تحت عنوان «آئین نامه چاپ و انتشار آثار علمی دانشگاه علوم پزشکی
دزفول ،ویرایش دوم» به تصویب اعضای شورا رسید .در ادامه پاسخ داوران به سه کتاب داروهای ترالی اورژانس،
راهنمای کامل داروهای تزریقی و محاسبات دارویی و بیوشیمی برای دانشجویان در جلسه ارائه گردید و پس از
بررسی اعضای شورا امتیاز متعلق به دو کتاب داروهای ترالی اورژانس و راهنمای کامل داروهای تزریقی و
محاسبات دارویی برای دانشجویان به تصویب رسید .نظرات داوران جهت اعمال اصالحات در رابطه با چاپ مجدد
کتاب داروهای ترالی و چاپ کتاب بیوشیمی برای دانشجویان در جلسه مطرح شد و به تصویب اعضای شورا
رسید.
در رابطه با چاپ مجدد کتاب ترجمه اصطالحات گیلیس و ودینگ  ،2017موارد مورد نظر شورا جهت اصالح در
کتاب مطرح شد و داور مرتبط با موضوع کتاب تعیین گردید .در پایان جلسه نامه دریافت شده از سرکار خانم
کاظمی مبنی بر «حمایت اداره انتشارات دانشگاه از نشر کتب دانشگاهی در حیطه های اولویتدار ملی» مرتبط
با بسته مرجعیت علمی و آینده نگری سال جاری در جلسه قرائت شد و با توجه به اهمیت این موضوعات و
براساس نظرات اعضای شورا تصویب گردید که در صورت ارائه کتاب در حیطههای الویتدار ملی این کتب در
الویت چاپ قرار خواهند گرفت و حداکثر امتیاز به این کتب تعلق میگیرد.
در ادامه موارد مصوب در این جلسه به منظور اعمال در آئین نامه اداره انتشارات بیان می شود:
 -1به کتب ترجمه ارائه شده به اداره انتشارات امتیازی تعلق نمی گیرد .با این حال کتب ترجمه میتوانند
بعد از مطرح شدن در شورا و طی کردن مراحل داوری از لوگوی دانشگاه استفاده کنند.
 -2مجموع امتیازی که به کتب گردآوری تعلق می گیرد  5امتیاز است ،که بر اساس نظر داوران برای هر
کتاب تعیین می شود.
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