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مقدمه :  

رسالت و جايگاه دانشگاه علوم پزشكي در ارتقاء روح تحقيق و افزايش كمي و كيفي سطح آموزش و پژوهش ايجاب مي كند تا با تعيين 

چارچوب و برنامه اي مشخص در زمينه تسهيل وتشويق خلق آثار ، وارتقاء كيفيت نشرآثار ارزنده علمي مولفين، محققين ودانشجويان 

همت گمارد.  

دست يافتن به چنين رهيافتي نياز به تحولي در نگرش مسئولين، محققين ومولفين دارد. توانمند سازي دانشجويان در زمينه تاليف 

كتاب از جمله اهدافي است كه براي ارتقاء آثار نشر مي تواند كارساز باشد و نتيجه تحقيق و پايان نامه دانشجويان مي تواند در قالب 

تاليف نگارش و منتشر شده و در اختيار خوانندگان قرار گيرد. اين  امر عالوه بر ارتقاءتوانمندي دانشجويان، سبب مي گردد كه 

فراگيران از تخصص وتجربه اساتيد راهنما در خلق تاليف بيشتر بهره مند گردند و محتوي پايان نامه ها با دقت وظرافت بيشتري مورد 

كارشناسي قرار گيرند. لذا جهت تحقق ا هداف ياد شده،  حوزه ي معاونت تحقيقات و فناوري با همكاري معاونت آموزشي دانشگاه آئين 

نامه اي را تصويب مي نمايند كه از تاريخ تصويب، دانشجويان پايان نامه درسي خود را به صورت كتاب تاليف نمايند. اين مصوبه در 

 به بعد فارغ التحصيل مي شوند  در 92- 93دربين دانشجويان رشته هاي علوم پايه كه در سال تحصيلي "pilot" ابتداء به صورت 

 اجراء ميشود. اميد است از نظرات وتجربيات ارزنده مسئولين محترم و اساتيد بزرگوار PhD by research مقطع كارشناسي ارشد و 

در راستاي تحقق هدف ياد شده بهره مند گرديم. 

دكتر فريد نجفي  
                                                                                                                          حوزه معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه 

 
 

 

 براساس تعريف يونسكو، كه مالك عمل واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مي باشد، كتاب به مجموعه اي مكتوب  :تاليف

  طبق آيين نامه شوراي انتشارات دانشگاه، اثري تاليف تلقي مي گردد كه بر " صفحه يا بيشتر باشد . مضافا48اطالق مي گردد كه 

 منبع است . 10گرفته از تجربه و پژوهش فرد مولف بوده و حداقل داراي 
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- موارد قابل بررسي در تبديل پايان نامه به كتاب تاليفي درگروه وشوراي تحصيالت تكميلي 1

الف) بررسي عنوان پايان نامه وچگونگي تبديل آن به كتاب 

ب ) بررسي توليدات علمي نويسنده (گان) دانشجو و استاد راهنما 

ج) سابقه تاليف استاد راهنما  

: مراحل تبديل پايان نامه به كتاب
- اطالع رساني به كليه دانشجويان هدف توسط حوزه معاونت آموزشي دانشگاه 

- ابالغ به كليه دانشكده ها جهت اجرا آيين نامه( توسط حوزه معاونت آموزشي دانشگاه) 
- انتخاب موضوع پايان نامه توسط دانشجو و طرح در گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

- ارائه پكيج راهنماي تدوين و تنظيم  كتاب(در قالب پمفلت يا كتابچه) به دانشجو از طريق معاونت آموزشي 
- ارزيابي و يرايش علمي و ادبي و ارزيابي اعتبار داده هاي پايان نامه توسط استاد راهنما و مشاور، و انجام اصالحات توسط دانشجو 

- ارائه به  داورپايان نامه 
 -- داوري كتاب  وپايان نامه در جلسه دفاعيه

- تاييد چارچوب نگارش كتاب بر اساس آيين نامه تبديل پايان نامه به كتاب توسط كارشناس مسئول دانشكده مربوطه وسپس 
كارشناس پژوهشي واحد انتشارات دانشگاه 

- ارائه كتاب به صورت اوزاليد سيمي+ فايل الكترونيكي+ نظرات داوري +كپي شناسنامه نويسندگان+ شماره تلفن ثابت و همراه 
 نويسندگان+ مدرك تحصيلي اساتيد راهنما، جهت اخذ مجوز نشر و شابك كتاب به واحد انتشارات دانشگاه

 ( در صورت تاييد)- طرح نسخه نهايي كتاب در شوراي انتشارات جهت تاييد نهايي
 - چاپ كتاب
درصورتيكه محرز گرددكه در تنظيم داده ها و يا مطالب پايان نامه به هر نحوي تخلف پژوهشي شامل ( - 1تبصره 

 و.......) انجام گرفته است مسئوليت صحت وسقم مطالب كتاب به عهده Fabrication  Dataسرقت ادبي، 
 نويسندگان (استاد راهنما، مشاور و دانشجو) مي باشد.

 
 
 
 
 
 

 شرايط تبديل پايان نامه به تاليف : 
 حداقل يكي از منابع كتاب حاصل توليدات علمي دانشجو يا استاد راهنما به عنوان نويسنده اول باشد. -

 
پاداش كتاب :  

 فرمول عالوه بر پاداش متعلقه به (نويسندگان) كتب تاليفي بر اساس امتياز كسب شده در ارزشيابي ساالنه دانشگاه كه بر اساس
   محاسبه مي شود، تشويقات ذيل نيز پيش بيني گرديده است. ريال × امتياز)000/500( 
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 )جهت نويسندگان لحاظ مي گردد. امتياز Pubmedبه ازاء هر كتاب حاصل از پايان نامه،معادل امتياز يك مقاله ( -

 مذكورجهت ورود بدون قيد و شرط استاد راهنما و دانشجو در فرايند انتخاب ساليانه پژوهشگر برتر محاسبه مي گردد.

در صورتي كه هر پايان نامه بيش از يك استاد راهنما داشته باشددرصد توافق شده بين اساتيد راهنما  - 1تبصره  -

 واستاد مشاوردر تقسيم امتياز مالك خواهد بود. 

% امتياز تاليف را از شوراي انتشارات دانشگاه كسب نمايد، به هدف 80 در صورتي كه كتاب بيش از -2 تبصره  -

 ) امتياز به امتياز ياد شده اضافه مي شود. (الزم به توضيح مي باشد اين امتياز جهت 10تشويق كار كيفي،(

  استفاده در فرايند انتخاب پژوهشگر برتر مي باشد.)

به ازاء هرفعاليت از قبيل: داوري و يا ويراستاري علمي، نگارشي وادبي ) قابل قبول از سوي اساتيد راهنما وتحصيالت -  3تبصره 
  ارتقاء اعضاء هيات علمي و با راي شوراي انتشارات تعلق مي گيرد.3 ماده 15و 13 امتياز طبق بند 2 تا 5/0تكميلي از

 جهت تشويق اساتيد داور پايان نامه، گواهي انجام فعاليت اجرائي پژوهشي نيز صادرمي گردد.  -4تبصره  

 

 استاد راهنما مي تواند از امتياز كسب شده  فوق در ترفيع ساالنه و ارتقاء مرتبه استفاده نمايد. :5تبصره 

 پرداخت هزينه چاپ : -1

در صورت اخذ مجوز نشر الكترونيكي كتاب در دانشگاه، چاپ كتاب به صورت الكترونيكي انجام مي گيرد. در غير اين صورت 

 نسخه توسط معاونت تحقيقات و دانشجو پرداخت مي گردد.     12هزينه چاپ در
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مراحل تبديل پايان نامه دانشجويي به كتاب (تاليف) 

 

 

 

 

 

در صورت تاييد  

                                                                                  

 

 

 

 در صورت تاييد 

 

در صورت تاييد   

 

در صورت تاييد    

 

    

 

 

 در صورت تاييد  

 

انتخاب موضوع پايان نامه توسط دانشجو  
 و طرح در گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

ارائه پكيج راهنماي تدوين  
و تنظيم  كتاب(در قالب پمفلت يا كتابچه) به دانشجو از 

 طريق معاونت آموزشي

 ارزيابي و يرايش علمي و ادبي و ارزيابي اعتبار داده هاي 
پايان نامه توسط استاد راهنما و مشاور و انجام اصالحات 

 توسط دانشجو

 ارائه به  داورپايان نامه
 

 ارائه كتاب به صورت اوزاليد سيمي+فايل الكترونيكي+ نظرات 
داوري +كپي شناسنامه نويسندگان+شماره تلفن ثابت و همراه 

نويسندگان+مدرك تحصيلي اساتيد راهنما 
       جهت اخذ مجوز نشر و شابك كتاب به واحد انتشارات دانشگاه

 طرح نسخه نهايي كتاب  در شوراي انتشارات جهت تاييد 
 نهايي

 

اطالع رساني به كليه دانشجويان هدف توسط حوزه معاونت 
 آموزشي دانشگاه

ابالغ به كليه دانشكده ها جهت اجرا آيين نامه( توسط حوزه 
 معاونت آموزشي دانشگاه)

 داوري كتاب  وپايان نامه در جلسه دفاعيه

 

 چاپ كتاب

تاييد چارچوب نگارش كتاب بر اساس آيين نامه تبديل پايان 
نامه به كتاب توسط كارشناس مسئول دانشكده مربوطه وسپس 

 كارشناس پژوهشي واحد انتشارات دانشگاه
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به منظور هماهنگ نمودن ساختار نگارش پايان نامه در قالب تاليف، دانشجويان ملزم به مراعات موارد ذكر شده در اين 

 مصوب گرديده است، مي باشند.  24/4/92دستورالعمل كه در شوراي تحصيالت تكميلي و انتشارات دانشگاه مورخ 

 

 قطع كتاب وزيري باشد . -

 درج آرم دانشگاه در حاشيه باال و سمت راست جلد كتاب و سمت چپ پشت جلد. -

" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه " زير آرم درقسمت سمت راست باالی درج عبارت  -

 "فارسي و در پشت جلد عيناً به زبان انگليسي روی جلد کتاب به زبان 

Kermanshah University of Medical Sciences 

 درج آرم دانشگاه، عنوان كتاب و اسم مؤلفين از باال به پايين در عطف كتاب  -

اسم و مرتبه علمي مؤلفين و عنوان كتاب به زبان فارسي در روي جلد كتاب و عيناً به زبان انگليسي در پشت  -

 جلد 

 صفحه عنوان كه كل مطالب جلد كتاب را شامل مي گردد. -

 صفحه فهرست پيش از انتشار -

 فهرست مندرجات -

 

 چكيده -
 پيشگفتار -

*الگوي جلد كتاب :  

 

چارچوب نگارش فصول كتاب :  

 

 راهنمای نگارش پايان نامه در قالب تاليف
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 مقدمه  -
  صفحه و يا 30دانستنيهاي موجود در زمينه پژوهش اين فصل قسمت عمده مطالب كتاب را در برمي گيريد . كمتر از  -

بيشتر از يك سوم كل پايان نامه نباشد.  

- مواد و روشها  
- نتايج   

- بحث و نتيجه گيري 
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