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 : Mission رسالت

موقعیت علمی دانشگاه در عرصه هاي ملی  و ارتقاء منظور توسعه ، بهبود  مشارکت در تولید علم و نشر دانش به 
مناسب براي  اعضاي هیات علمی جهت  تالیف یا ترجمه و چاپ  اد بستر و فضايبین المللی از طریق ایجو 

تگذاران و متولیان  و برقراري ارتباط فعال با سیاسدر راستاي نیاز  دانشجویان  و دانشگاه  کیفیت باالبا  کتاب 
 کشور.  تالیف و ترجمه 

  

 ) Vision(دورنما 

همواره به و در تمام سطوح دانشگاه تالش نمائیم  برآنیم با توسعه و ارتقاي  تصویب تالیف و ترجمه کتاب   
در خدمت آن   وب گشته و مصداق بارز محس انشگاههاي مطرح کشور از بعد تالیف و ترجمهیکی از د  عنوان
 باشیم. دانشگاهی و مردم جامعه  دانش   ارتقاي

          

 )Values(ارزشها     

 اعضاي هیات علمی ادن به جایگاه واالي ارج نه  

 ارج نهادن به جایگاه واالي تالیف و ترجمه کتاب 

 ازین شرعی و اصول اخالقی در تصویب و چاپرعایت مو 

 توجه به خالقیت و نوآوري    

 پاسخگو بودن      

 مشارکت جویی و مسئولیت پذیري      

 تالیف و ترجمه کتابهدفمندي در       

 عدالت محوري و مهرورزي      



 :کمیته تالیف و ترجمه اهداف کالن 

G1توسعه کمی و کیفی  تصویب تالیف و ترجمه کتاب  : 

G2و کیفی  چاپ کتاب : توسعه کمی 

G3 اعضا هیات علمی: ارتقاء سطح انگیزش 

G4 کمیته تالیف و ترجمه با اعضا هیات علمی: ارتقاء سطح تعامل 

G5ارتقاء سطح توانمندي اعضاي هیات علمی : 

G6در جهت تالیف و ترجمه کتاب : ارتقاء سطح توانمندي دانش آموختگان علوم پزشکی 

  نقاط قوت  

 نقاط قوت ردیف

 توانمندی بالقوه و بالفعل اعضاء ھیئت علمی با رتبه ھای علمی مختلف  ۱

  جلسات کمیته تالیف و ترجمه جھت تصویب کتاب توانمندی برگزاری  ۲

 اعضای ھیات علمی توانمند در کمیته تالیف و ترجمهوجود  ۳

 رایانه ای مناسب وجود خدمات  ۴

 وجود نشر انتشاراتی رایگان مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری ۵

 دسترسی آسان بھ اعضای ھیات علمی جھت مشاوره  و برگزاری جلسات  ۶

   وجود اعضای ھیات علمی توانمند جھت داوری کتاب ۷

 وجود ارتباط فعال کمیته تالیف با مراکز انتشاراتی معتبر خارج از استان ۸

 وجود ارتباط فعال کمیته تالیف با دانشگاه ھای سراسر کشور ۹

 وجود دانشجویان توانمند جھت چاپ کتاب ۱۰

 چاپ کتاب ھماھنگی و ھمکاری با دانشجویان در جھت ۱۱

 وجود ارتباط فعال با کمیته تحقیقات دانشجویی ۱۲

 وجود ارتباط فعال با مرکز تحقیقات گیاھان داروی ۱۳



 حضور معاونت تحقیقات در کلیه جلسات کمیته تالیف  ۱٤

 ھمکاری معاونت با کمیته در راستای حل مشکالت  ۱٥

 تالیف توسط معاونت تحقیقاتاعطای  اختیار متناسب با  مسئولیت به کمیته  ۱٦

 حمایت معاونت تحقیقات نسبت به تعالی کمیته تالیف و ترجمه ۱۷

 دسترسی و ارتباط مطلوب مسئول کمیته با اعضای کمیته از طریه شبکه الکترونیک ۱۸

 مسئولیت پذیری و عالقمندی اعضای کمیته به شرکت در جلسات تالیف و ترجمه ۱۹

 و ھمدلی بین اعضای کمیته و درخواست کنندگان تالیف یا ترجمه کتاب وجود ارتباط دوستانه ۲۰

 وجود دستورالعمل ھای مشخص و اجرایی در کمیته ۲۱

 به روز بودن اطالعات اعضای کمیته تالیف و ترجمه ۲۲

 نقاط ضعف 

  

 نقاط ضعف ردیف

   فضای فیزیکی مناسبعدم وجود  ۱

 جھت  تالیف و ترجمه کتاب اعضاء ھیئت علمی عدم انگیزه کافی ۲

 نداشتن نیروی انسانی در حوزه تالیف و ترجمه ۳

 نداشتن سایت مناسب جھت کمیته تالیف و ترجمه ۴

 در حوزه آموزشی دانشگاه شده کتب چاپعدم به کارگیری  ۵

 به بخش تالیف و ترجمه کتابمالی مناسب   اتاعتبار وجودعدم   ۶

 عدم آشنایی اساتید با پروسه تالیف و ترجمه کتاب   ۷

  در ھفته کتاب یا ھفته پژوھشبه معرفی کتاب برگزیده سال عدم توجه  ۸

  دانشگاه و وابسته به  عدم وجود نشر دانشگاھی  تحت پوشش ۹

 عدم توجه به معرفی نویسنده یا مترجم برتر سال ۱۰

 



 فرصت ھا 

 

 فرصت ھا ردیف 

  پاداش کتابامکان استفاده از تسھیالت مالی برای  ۱

جھت تسریع در انجام  انعقاد قرارداد با انتشارات خارج از حوزه دانشگاه و استان  ۲
  چاپ کتاب

  برگزاری جلسات کمیته تالیف و ترجمهجھت اختصاص  سالن اجتماعات معاونت   ۳

 و چاپ کتابدر جھت تصویب امکان استفاده از توان دانشجویان  ۴

تخصص اعضای ھیات علمی بالینی و علوم پایه در جلسات کمیته امکان استفاده از  ۵
  تالیف و ترجمه

 امکان برگزاری جلسات کمیته تالیف و ترجمه  حداقل ھر سه ماه یکبار ۶

  امکان ارائه  کتب چاپ شده در کنگره ھا و سمینارھا  ۷

 کشور  داخلامکان ارتباط با  دانشگاه ھای   ۸

معاونت پژوھشی نسبت به امر چاپ کتاب  و حمایت  رویکرد مثبت دانشگاه و حوزه ۹
 از  مولفان و مترجمان

 برخورداری مؤلفین و مترجمین از حمایت ھای مالی ۱۰

تشویق مادی نویسندگان  کتب چاپ شده بر اساس امتیاز کسب شده از وزارتخانه  ۱۱
 بھداشت و درمان  

 مداوم معاونت تحقیقات و فناوری در جلسات کمیته تالیف و ترجمهحضور  ۱۲

تعامل دائم  کمیته تالیف با معاونت تحقیفات در راستای ھمفکری و مشاوره و حل  ۱۳
 مشکالت

  

 

 

 



 تهدیدها

  

 کمیته تالیف و ترجمهاھداف اختصاصی 

 )کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه توسعه کمی و کیفی (

 تا پایان برنامه %80به میزان  سطح چاپ کتاب ارتقاء   :

 تا پایان برنامه %70 روند تصویب و چاپ کتاب به میزان بازنگري و ارتقاء   :

 تا پایان برنامه %50به میزان پاداش هاي مالی بازنگري بر   :

   تا پایان برنامه %50: ارائه کمک هاي مالی  مالی  به صورت  قرض الحسنه  جهت چاپ کتاب به میزان 

 تھدیدھا ردیف

   اعضای ھیات علمی به چاپ کتابکم توجھی  ۱

 کم بودن نیروی انسانی کافی و متخصص  ۲

  تالیف و ترجمه کتاب مبتنی بر نیاز دانشجویان  عدم ۳

 چاپ کتابعدم ارتباط دانشگاه با  ۴

 عدم وجود انگیزه ھای و تشویق ھای مالی مناسب جھت ارتقاء تایف و ترجمه کتاب  ۵

 گروھھای پایه و بالینی جھت  تالیف و ترجمه کتب مشترککمی تعامل میان اعضاء ھیئت علمی  ۶

سیاستھای الزم برای جھت دھی  تالیف کتاب  در راستای نیازھای دانشجویان و جود عدم و ۷
 داتشگاه

 فرآیند طوالنی شدن داوری کتاب ۸

 نایی با فرآیند تالیف و ترجمه کتابعدم آش ۹

 در برخی از اعضاء ھیئت علمی کمبود انگیزه  تالیف کتاب   ۱۰

  م استفاده بھینه از  کتب چاپ شده برای آموزش دانشجویان توسط سایر اساتید عد ۱۱



 هتا پایان برنام %50در راستاي چاپ کتاب  به میزان افزایش تعداد اعضاء هیأت علمی  : 

    تا پایان برنامه %50:  ارتقاء سطح توانمندي اساتید در راستاي چاپ کتاب  به میزان 

 تا پایان برنامه  %50افزایش تعداد دانشجویان  در راستاي چاپ کتاب  به میزان : 

 تا پایان برنامه %30ن : افزایش تعداد جلسات  کمیته تالیف و ترجمه به میزا

 تا پایان برنامه %70کتب چاپ شده به میزان  نسخ  : افزایش تعداد

 تا پایان برنامه  %50انتشارات دانشگاه به میزان  فعال کردن واحد   :  

   افزایش کیفیت کتب چاپ شده تا پایان برنامه تاسیس گروه ویراستار در راستاي: 

 اھداف اختصاصی

 اعضا هیات علمیارتقاء سطح انگیزش 

 نسخه کتاب در سال 12: تسهیل روند درخواست و تصویب تالیف و ترجمه کتاب به میزان 

 جلسه در سال 5: افزایش تعداد جلسات کمیته تالیف و ترجمه به میزان 

 هر سال یکبار :معرفی نویسندگان به هفته پژوهش جهت انتخاب کتاب برگزیده سال

 هر سال یکبار به معاونت پژوهشی به عنوان مولف برگزیده: معرفی اعضاي هیات علمی 

 درصد  30: افزایش  پاداش چاپ کتاب  حتی االمکان به میزان 

 :اعطاي حداقل وام قرض الحسنه  سی میلیون ریال به مولفان جهت چاپ کتاب 

 

 

 



 اھداف اختصاصی

 )با اعضا هیات علمیکمیته تالیف و ترجمه ارتقاء سطح تعامل ( 

 1398تا پایان سال  12به میزان  کتب تصویب شده افزایش کمی و کیفی  :

تا پایان سال  کتاب 2به میزان  کتب تالیف شده  با سایر اعضاي هیات علمی دانشگاههاي کشور افزایش  :
1398 

 اعضاي هیات علمی افزایش همکاري و تعامل با  :

کتب تصویب  و چاپ شده اعضاي هیات علمی به میزان یک بار در سال تا پایان : برگزاري نمایشگاه کتاب از 
 1398سال 

کتاب در هفته پژوهش و یا هفته معلم  یکبار در سال  تا  10: امکان رونمایی کتب چاپ شده  به میزان حداقل 
 1398پایان سال 

 

 اھداف اختصاصی

 )ارتقاء سطح توانمندي اعضاي هیات علمی(

تا  %90به میزان  براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان  کتاب و چاپ  روند تصویب   دن  تسهیلفراهم کر  :
 پایان برنامه

 

 

 ئول کمیته تالیف و ترجمه مس 

 94فریده ملکشاهی  پاییز 


