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 های ایراناپیدمیولوژیست انتشارات انجمن علمی شورای نامه شیوه

 

 مقدمه

توسعه  وانتشارات علمی و ترويجی مرتبط در راستای کمک به پیشبرد  ایران های یستژاپیدمیولو علمی انجمن انتشاراتشورای نامه شیوه

نامه در اين شیوه رسیده است.های ايران هیات مديره انجمن علمی اپیدمیولوژيست ببه تصوي 22/6/1041در تاريخ  از اين طريق،علم اپیدمیولوژی 

 قابل اجرا است.تاريخ تصويب تصويب و از  تبصره 8بند و  7

 و حیطه کاربرد هدف

 ر ی انجمن بدرج لوگو و ايران در قالب مشارکت، ممیزی هایيستاپیدمیولوژ علمی انجمنحمايت  فرآيند تسهیل ،حاضر نامهشیوه تدوين از هدف

و انتشار کتاب و ساير مستندات علمی و ترويجی  ايران های يستژاپیدمیولو علمی انجمنآثار علمی ترجمه، تالیف و تدوين شده اعضای محترم 

 اعضای اب محتوا تدوين سفارش و مرجع کتب انتشار در مشارکت و تهیه مديريتاست. همین طور حیطه کاربرد شیوه نامه مشتمل بر   توسط انجمن

 هایها و دستگاهناشران و ساير موسسات، نهادها، سازمان طرف از آثار ترجمه و کتب نشر سفارش ايران، قبول هایاپیدمیولوژيست علمی انجمن

 است.انجمن  ایای و فرارشتهنه تولید آثار مرتبط با حیطه تخصصی، بین رشتهتی در زمیدولتی و غیردول

 ایران های یستژاپیدمیولو علمی انجمن انتشارات شورایارکان 

با ترکیب زير، در هر دوره مديريتی انجمن و ذيل آن تشکیل و  رانيا یهاستيولوژیدمیاپ یانتشارات انجمن علممنظور تحقق اهداف فوق، شورای به

 یانتشارات انجمن علمبراساس شرح وظايف و اختیاراتی که در ادامه خواهد آمد، به انجام وظیفه خواهد پرداخت. ارکان و اعضای شورای 

 است: شود به شرح زيرنامیده می« شورا»که از اين پس به اختصار  رانيا یهاستيولوژیدمیاپ

هیات  اعضای يا نماينده ايشان از بین ايران یهاستيولوژیدمیاپ یلمرئیس شورا: رئیس شورا در هر دوره مديريتی انجمن، رئیس انجمن ع -1

 نامه خواهد بود.رئیس شورا، ناظر بر حُسن اجرای اين شیوه بود. خواهد مديره انجمن

ن و در هردوره تعیی رانيا یهاستيولوژیدمیاپ یانجمن علمطی حکمی توسط رئیس با تايید هیات مديره انجمن و دبیر شورا، دبیر شورا:  -2

 نامه را برعهده خواهد داشت.مسئولیت اجرای اين شیوه

 عضو حقیقی خواهند بود. 5عضو حقوقی و  2نفر،  7اعضای شورا شامل ساير  -3

ه، آن هیات مدير خواهند بود که با تصمیم رانيا یهاستيولوژیدمیاپ یانجمن علم دو عضو حقوقی شورا، دو نفر از اعضای وقت هیات مديره -0

 مشخص و به دبیر شورا معرفی خواهند شد.

نظران از بین خبرگان و صاحب نرايا یها ستيولوژیدمیاپ یانجمن علم پنج عضو حقیقی شورا، به پیشنهاد دبیر شورا و تصويب هیات مديره -5

 منصوب خواهند شد.من توسط ريیس انجنشر کشور انتخاب و در يک دوره مديريتی انجمن، 
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 نحوه استفاده از خدمات شورا

 ایران هایاپیدمیولوژیست علمی انجمن ی(لوگونشان ) اعطای مجوز استفاده  شرایط. 1بند

ايران  ایه اپیدمیولوژيست علمی انجمن ی(لوگو) نشان توانند درخواست استفاده ازاعضای محترم انجمن، مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی می

نمايند. به منظور پذيرش اولیه و طی ارسال را  شورا با ذکر عنوان و مشخصات کامل کتاب يا مستند علمی مربوطه رئیسکتبی به به صورت را 

 شورایضرورت دارد. پس از طی مرحله داوری و تايید اثر /صاحبانيک نسخه از کتاب به همراه درخواست از طرف صاحب ، ارسالمراحل بررسی

 گردد.پاسخ به درخواست کننده ارسال می ،انتشارات

 موافقت خود را با داوری اثر و اعمال اصلاحات مورد نظر اعلام دارد.  ،صاحب اثر در درخواست کتبی -1تبصره

ضرورت در رابطه با کتب ترجمه شده، ارايه مجوز و موافقت رسمی ترجمه به زبان فارسی از طرف صاحب اثر/امتیاز کتاب مورد ترجمه  -2تبصره

 نجمناکاری برای ترجمه کتب و منابع تخصصی اپیدمیولوژی، امکان ثبت فهرست آثار در حال ترجمه در سايت منظور پیشگیری از دوبارهبه دارد.

موافقت با ثبت درخواست مترجم/ مترجمان در سايت انجمن منوط به ارسال درخواست کتبی و  شود.فراهم می ايران هایاپیدمیولوژيست علمی

 درصد است.  5پیوست گزارش پیشرفت ترجمه اثر به میزان حداقل 

 و تصمیم گیری نهایی ارسالی آثار داوری ضوابط و فرآیند. 2بند

متناسب با کیفیت آن، رزومه و سوابق صاحب/صاحبان درخواست و حیطه تخصصی  ،شوراتمامی آثار ارسالی پس از بررسی اولیه توسط يکی از اعضای 

دبیر شورا ا بمسئول شورا در مورد آن کتاب مديريت فرآيند داوری و اعمال اصلاحات با عضو  شوند.آن برای داوری )حداقل يک داور( ارسال می

 اعلام می گردد. درخواست کنندهپس از طی فرآيند داوری، مراتب موافقت/عدم موافقت به  خواهد بود.

انجام خواهد شد. در شرايط مشروط نمودن صدور مجوز به اعمال  يک ماهطی حداکثر فرآيند داوری آثار ارسالی برای صدور مجوز لوگو -3تبصره

 ل در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت.اصلاحات توسط صاحب/صاحبان اثر با همکاری متقاب

 میعل انجمن انتشارات شورایو اجماع اعضای  نظرات تبادلانتشارات، شورای منظور تسهیل و تسريع در فرآيندهای مرتبط با داوری و به -0تبصره

   می گیرد. از طريق گروه/جلسات مجازی صورت ايران های اپیدمیولوژيست

 محتوا تدوین سفارش و مرجع کتب انتشار در مشارکت و تهیه مدیریت. 3بند

حسب نیازسنجی و با اولويت هماهنگی با هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تواند می ايران هایاپیدمیولوژيست علمی انجمنانتشارات شورای 

کت مشار ی و الکترونیکذاهم از نسخ کاغ های هدفترجمه کتب و محتوای آموزشی مرجع يا موردنیاز گروه گردآوری/اپیدمیولوژی در تالیف/تدوين/

موسسات ا ي ايران های اپیدمیولوژيست علمی انجمنسفارش تدوين محتوا و منابع علمی را به اشخاص حقیقی عضو تواند میشورا در اين راستا  نمايد.

 جمنانانتشارات شورای بدين منظور  قاتی واگذار نمايد.مراکز و موسسات آموزشی تحقیقاتی مانند مراکز تحقیهای آموزشی، حقوقی مانند گروه

شورا و انجمن خواهد های موردنظر با اعلام موضوعات و سرفصلاقدام به انتشار فراخوان  های زمانی مشخصدربازه ايران های اپیدمیولوژيست علمی

  گروهی خواهد نمود. پروپوزال مرتبط با سفارش اثر از جمله کتب مرجع ودرخواست تهیه و ارسال و  دنمو
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داده شده حضور صاحب نظران مرتبط با پروپوزال سفارش در صورت لزوم از  ايران هایاپیدمیولوژيست علمی انجمنانتشارات شورای  -5تبصره

 استفاده خواهد نمود. پروپوزالهای دريافتی و داوری بررسی  درغیرعضو شورا 

 ناشران طرف از آثار ترجمه و کتب نشر سفارش قبول. 4بند

تبی تواند درخواست کدر راستای تحقق اهداف پیشبرد نشر و توسعه علم اپیدمیولوژی می ايران هایاپیدمیولوژيست علمی انجمنانتشارات شورای 

را برای قبول سفارش يا مشارکت در تدوين/ترجمه/ محتوای  هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژیناشران و موسسات و مراکز علمی از جمله 

ارداد نامه يا قردر اين مورد با امضای تفاهمو قرارداده پذيرش آن ها مورد شورا بیر دو تايید رئیس/شورا اعضای نظر پس از کسب را دريافت و آموزشی 

 همکاری نمايد.مکتوب با طرف مقابل 

طرفین خواهد  امضایحسب موضوع تعیین و به  نامه يا قرارداد مکتوب، در تفاهمنوی و مادی حاصل از اثرضوابط مرتبط با مالکیت مع -6تبصره

 رسید.

 ایران های اپیدمیولوژیست علمی انتشارات انجمن شورا. خدمات قابل ارایه 5بند

ارايه خدمات ممیزی و داوری برای  مجاز بهانتشارات انجمن شورای ، ايران های اپیدمیولوژيست علمی انجمننظر به حیطه تخصصی مورد فعالیت 

 است.تی و ساير موسسات، نهادها، سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولهای متناظر در دانشگاه های کشور، ناشران شورا

 به توافق طرفین خواهد رسید. انتشارات،شورای به پیشنهاد  حسب موضوع، حق الزحمه خدمات ارايه شده -7تبصره 

 

 . مالکیت معنوی و مادی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران6بند

 ورایشانتشارات، مالکیت معنوی انجمن در موارد همکاری حسب شرايط و به پیشنهاد  شواریبا توجه به تنوع شرايط مندرج در بندهای شیوه نامه 

 خواهد بود. ايران های اپیدمیولوژيست علمی انجمن انتشارات و موافقت رئیس

متناسب با انتفاع مادی اثر منتشر شده، می توانند  1اعضای محترم انجمن در قبال استفاده از لوگوی انجمن با لحاظ موارد مندرج در بند -8تبصره

 انتشارات ارايه نمايند.شورای به  ه را را با رونوشتتو اسناد مثب اهدا نمايند عنوان هديه به انجمن همبلغی را ب

 . سایر موارد7بند

انتشارات، برای مواردی که در شیوه نامه حاضر پیش بینی صورت نگرفته است اقدام به کسب نظر شورای با توجه به تنوع فعالیت های مرتبط با 

 صورت خواهد گرفت.رئیس شورا انتشارات خواهد شد و تصمیم گیری نهايی با نظر شورای 


