
 انتشارات درباره
 

 تاریخچه:
 Publications  Sciences medical of Univercity Lorestanلرستان( پزشکی علوم دانشگاه شاراتانت
 واقع دانشگاهی مجتمع در فناوري و تحقیقات معاونت نظر زیر ترجمه و تالیف کمیته عنوان تحت 4137 سال در)

در سال  یافت. انتقال کمالوند پردیس مجتمع به1389 سال در و نمود. آغاز را خود فعالیت رازي خیابان انتهاي در
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت با هدف  1395

کشور سامانه  هاي علوم پزشکیهاي منتشر شده توسط دانشگاهنمایش و دسترسی سریع به اطالعات به روز کتاب
 مداد) را طراحی و پیاده سازي کرد. مدیریت انتشارات دانشگاه(

 
 : انتشارات اداره اهداف

 و سالمت حوزه در علمی منابع و کتب نشر و چاپ هاي فعالیت کلیه هماهنگی و سازماندهی ریزي، برنامه -الف
  پزشکی. علوم

 ، اعضاي هیات علمی و پزشکانننشجویادا زنیا ردموو  معتبرو  علمی منابع ترجمهو  کتب تالیفاز  حمایت -ب
 .پزشکی وهگر يها شتهدر ر يیزر برنامه عالی رايشو بمصودروس  سرفصل سساابر
 مینهدر ز سیدر کمکو  سیدر ،علمی رثاآ رنتشاا صالحیت یابیو ارز ترجمهو  تألیف به طمربو رموا سیربر-ج

 پزشکی. معلو
 .دانشگاهی درسی منابع تامین-د
 در جهت تالیف و ترجمه کتاب ارتقاء سطح توانمندي دانش آموختگان علوم پزشکی-ه

 انداز: چشم
برنامه ریزي دقیقی در  با توجه به رشد روز افزون اطالعات و جایگاه دانشگاه در ارتقاء امر پژوهش ایجاب می کند

انتشار تولیدات حمایت از جهت ناسب را زمینه اي م انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان،این امر انجام گیرد. لذا 
در نظر دارد فراهم می آورد و  گرامی و کارکنان دانشگاه  دانشجویان محترم، محققان و اساتید پژوهشی –علمی 

 يرا در سطح کشور لرستان جایگاه دانشگاه علوم پزشکی  ،و رونق چاپ و نشر، رشد و تعالی علمی ءبا هدف ارتقا
کتب باکیفیت و کاربردي ایفا نقش موثري را در راستاي نشر  پذیر سازد. همچنین، این کمیتهامکان  یو بین الملل

یشینه سازي اثر بخشی پارتقاي سطح سالمت جامعه و نیز می نماید و امید است  در نهایت این کتب بتواند براي 
 .مورد استفاده قرار گیردپژوهش 



 
 
 

 :ادراه انتشارات وظایف 
در  و گردآوريترجمه ، تالیف جهت علمی تهیأ غیرو  علمی تهیأ يعضاا يها ستاخودر یابیو ارز سیربر-الف 
 .پزشکی معلو مینهز

کتاب همراه با  PDFاصل  ،ارجاع فرم درخواست تالیف / ترجمه با حداقل دو فصل تالیف و جهت ترجمه-ب
 توضیحات کامل  به وزارت بهداشت و درمان جهت استعالم و ثبت در سامانه مداد.

 .تالیف، ترجمه، گردآوري)( ثرا عنو تأییدو  امحتو ظلحااز  ثرا بررسی-ج

 اعالم پذیرش عنوان به متقاضی، در صورت تایید شدن عنوان پیشنهادي ازوزارت متبوع. -د

ر ( قبل از ورود به جلسه شوراي انتشارات مذکو رثاآ شناسانهرکا سیربر جهت اور)د 4-3ان ( داور تعیین-ه
 دانشگاه).

 ارزشیابی کتب تالیف، ترجمه و یا گردآوري اعضاي هیات علمی دانشگاه جهت ارتقاء.-و

 

 
 


