
  

  

 

 

 

 

 

 صورتجلسه 

 انتشارات شوراي عنوان جلسه:
 معاونت تحقيقات و فن آوري   برگزار کننده:
 معاونت تحقيقات و فن آوري   مکان جلسه:

 ١٤٠٠/  ٠٨/    ٠٥ : برگزاری  تاريخ
:  ٠٠ ساعت خاتمه:  ٠٩:  ٣٠ساعت شروع: 
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 صورتجلسه شماره 
  ١٤٠٠ / ص / ١٨٥٩

 دستور جلسه : 

 ذاييميكروب شناسي مواد غ  ي درخواست تاليف كتاببررس
 نمايه مي شوند.   ISIبررسي شيوه نامه انتشارات دانشگاه و نحوه حمايت از كتابهايي كه در نمايه نامه هاي معتبر اسكوپوس و  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 

 
 
 

 :  مصوبات

يل تاليف كتاب با توج به اينكه در اين زمينه كتاب در  بررسي كتاب ميكروب شناسي مواد غذايي: در ابتدا كتاب معرفي شد و به دال      -1

 دارد پرداخته شد.داليل تاليف به اين شرح مي باشد: بازار نشر وجود

 جزئيات بيشتري توضيح داده شده است.           -

 ده شده است. ود در بازار بررسي شده و پروتكل هاي شناسايي هم به طور كامل توضيح دااكثر مواد غذايي موج          -

كتاب بيشتر جنبه تخصصي داشته و مخصوصاً در رشته هاي صنايع غذايي يا علوم تغذيه تا به حال اين چنين كتاب جامعي            -
 چاپ نشده است. البته براي عموم مردم هم كاربرد دارد. 

 مطالب گردآوري شده بر اساس گايدالين هاي موجود مي باشد.          -

 ال اعضا موافق ارسال كتاب به داوري مي باشند.توضيحات با  طبق موارد و

 بررسي كتاب كرونا با روانمان چه كرد :      -2

اين بود كه اطالعات كتاب    در مورد اين كتاب با توجه به اطالعات كمي كه نويسندگان در اختيار شورا قرار دادند، نظر اعضا بر
اهداف، سرفصل هاي كلي و  از سمت    از جمله نويسندگان،  اينكه كتاب  به  با توجه  ارسال شود .همچنين  بايد  مركز منابع و ماخذ 

تحقيقات و توسعه اجتماعي مطرح شده و نويسندگان آن جمعي از دانشجويان مي باشد، با توجه به رسالت مركز تحقيقات كه همه  
 اشته باشد. ا دربرمي گيرد بايد به برونداد آن توجه كرده و كتاب جنبه عمومي تري داقشار ر

 نمايه مي شوند. ISIبررسي شيوه نامه انتشارات دانشگاه و نحوه حمايت از كتابهايي كه در نمايه نامه هاي معتبر اسكوپوس و      -3

 پيشنهادات مطرح شده: 

د نحوه حمايت بايد  اده شود ، در اين صورت كتابهايي كه به صورت الكترونيكي انتشار مي يابكل هزينه چاپ كتاب به مولف د           -
 مشخص شود.

 حمايت مالي به واحد ريالي مصوب گردد.          -

 صفحه اي حمايت مالي شود.          -

ق فصلي كه نويسنده در آن مشاركت داشته  در مورد كتابهايي كه تاليف جمعي از نويسندگان است مشخص شود كه آيا بر طب           -
 حمايت شود يا هزينه كل كتاب براي شخص در نظر گرفته شود.

 چاپ اوليه و تكراري نبودن كتاب هم بررسي شود.          -

دانشگاه  اين مصوبات جهت تصويب به شوراي  اين شرح مي باشد. كه  پيشنهادات مطرح شده بررسي شد و مصوبات به 
 د.ارسال مي گرد

 به ميزان حمايت مالي كتاب در آيين نامه انتشارات اضافه شود. %40در مورد كتب فارسي            -



  

  

 

 

 

 

 

 ه در آيين نامه انتشارات به شرح ذيل مي باشد. جدول تغيير يافت %40پس از افزايش حمايت مالي به ميزان 

ميزان حمايت مالي از كتب تاليفي و ترجمه .1جدول   

 ميزان حمايت*  تعداد صفحات كتاب 

14/   000/  000تا    100كمتر از   

21/   000/  000  تا   200تا  100  

28/   000/  000تا    300تا  200  

35/   000/  000  تا 300بيشتر از   

 مبالغ به لاير مي باشد. 
 مبالغ به لاير مي باشد.

برابر حمايت    2يه نامه معتبري نمايه نشده است به ميزان  در مورد كتابهايي كه به زبان انگليسي چاپ مي شوند ولي در نما           -
 مالي از كتب فارسي حمايت مالي صورت پذيرد. 

  2مايت از  ميليون لاير )معادل ح  70/ 000/000در مورد كتابهايي كه به صورت كامل در اسكوپوس چاپ شده  به ميزان             -
 (حمايت مالي صورت پذيرد. ISIمقاله 

(حمايت    ISIمقاله    1ميليون لاير )معادل حمايت از   000/000/35فصل از كتابهايي كه در اسكوپوس چاپ شده  به ميزان هر             -
 مالي صورت پذيرد.

ميليون لاير   000/70/ 000به ميزان  بهداشت(    براي هركتاب مرجع )رفرنس اعالم شده براي رشته ها و آزمون هاي وزارت           -
 (حمايت مالي صورت پذيرد. ISIمقاله  2)معادل حمايت از 

 همچنين براي اولين فردي كه در زمينه چاپ كتاب در اسكوپوس اقدام كند، حمايت و يا تشويق ويژه در نظر گرفته شود.

همچنين در پايان مصوب شد ميزان حمايت بر اساس جدول امتياز دهي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي در پرداخت 
 كتاب در نظر گرفته شود.حق التاليف 

 

 

 اعضاء حاضر در جلسه : 

 خانم دكتر خسروان
 آقاي ازقندي 

 آقاي دكتر حسين عجم 
 آقاي دكتر محمدزاده 

 آقاي دكتر مردانه 
 خانم دكتر مقيميان 

 خانم دولتي 

 اسامي غائبين جلسه :
 آقاي دكتر مشكي 

 اسامي ميهمانان جلسه :

 

  

 دكتر شهال خسروان  

 قيقات و فناوري دانشگاه معاون تح  

 

 


