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 صورتجلسه

راس ساعت  31/2/1397جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز دوشنبه  و چهارمینهفتاد با نام و یاد خدا 

صبح با حضور اعضای محترم در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید،  11

خوش آمدگویي به اعضای محترم موارد ذیل را مورد بحث و تصمیم گیری قرار ابتدا دكتر سینا حقاني فر ضمن 

 .دادند

مقرر گردید، بررسی و ارزیابی کتابهای اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه که دارای چندین مولف می باشند )کتابهای ملی(  .1

 جهت ارتقاء بصورت موردی در شورای انتشارات بررسی گردد.

سوزن خشک در  "ه توانبخشی جهت چاپ کتاب کددرخواست آقای دکتر خدابخش جوانشیر عضو هیات علمی دانش  .2

( به شرط رفع اشکاالت و نواقص  مورد تائید قرار گرفت. )طبق مصوبه شورای 25/6مطرح و با کسب امتیاز ) "2تریگوپوینت ج.

نسخه از کتاب توسط دانشگاه  50الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم و خریداری  Ebookانتشارات کتب مورد تائید بصورت 

 حل طراحی جلد، نشر و ... با نظارت دانشگاه خواهد بودبدیهی است که تمام مرا.( اقدام گردد

اكوكاردیوگرافي بیماریهای "درخواست آقای دکتر محمدتقی صالحی عمران عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب  .3

منوط به رفع اشکاالت و درج واژه یاب و اصالح منابع و ارجاع در متن  75/5پس از داوری با کسب نمره  "قلب و عروق

عنوان گردآوری و تدوین، منوط به دریافت آخرین نسخه نهایی قبل از چاپ که به رویت شورای انتشارات برسد، مورد تائید قرار ب

 گرفت. 

انجام شده و نظر اعضاء محترم شورای انتشارات دانشگاه و بررسي های  الحاتاصالحیه: با توجه به اص

بعمل آمده درخواست كتاب آقای دكتر محمدتقي صالحي عمران عضو هیات علمي دانشگاه از گردآوری و 

 دوین بعنوان تالیف پذیرفته شد.ت

 DVDهت استفاده از لوگو دانشگاه برای درخواست سرکار خانم رضوانه قاسم نژاد عضو هیات علمی گروه آناتومی دانشگاه ج  .4

 2دانشکده پزشکی و  EDOمطرح و مقرر گردید که داوران علمی با نظر کارشناس  "آموزش آناتومي عمومي بدن انسان"

داور علمی گروه آناتومی مورد ارزیابی قرار داده و با شرکت مورد نظرتفاهم نامه تنظیم گردد و در ضمن تعدادی از نسخه ها بصورت 

 از لوگو دانشگاه استفاده شود. DVDدر صورت تائید در این  "رایگان در اختیار دانشگاه قرار گیرد و صرفا
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چاپ پس از  جهت "نقش سیره معصومین در تربیت امت اسالمي"شایی مولف کتاب درخواست آقای محمد پا  .5

 بررسی با نظر اعضاء مورد موافقت قرار نگرفت .

 . ساعت  با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید 30/12 جلسه راس

 


