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 صورتجلسه

راس  29/8/1397جلسه شورای انتشارت دانشگاه در روز سه شنبه  هفتاد و ششمینبا نام و یاد خدا 

صبح با حضور اعضای محترم در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشكیل  11ساعت 

گردید، ابتدا دكتر سینا حقاني فر ضمن خوشامدگویي به اعضاء موارد ذیل را مورد بحث و تصمیم گیری 

 قرار دادند.

دكتر هادی پارسیان عضو هیات علمي دانشگاه جهت بررسي كتب ارسال شده  درخواست آقای .1

 جهت ارتقاء با كسب نمره نهایي شورای انتشارات تائید گردید.

 18/4     الف. پانصد نکته از ژنوم تا پروتئین

 6/3                        ب. بیوشیمی بافتهای بدن

سركار  2007چاپ سال « ای در درمان بیماریها كاربرد پزشكي هسته». درخواست ترجمه كتاب 2

خانم دكتر مهرانگیز امیری عضو هیات علمي دانشگاه مورد تائید قرار گرفت و مقرر گردید پس از 

اتمام ترجمه كامل جهت ارزیابي به شورای انتشارات ارائه گردد. )هزینه چاپ كتاب بر عهده مترجم 

 "و دانشگاه را خواهند داشت. مراحل چاپ و نشر تماماحق استفاده از لوگ 6و كسب امتیاز باالی 

نسخه از مترجم خریداری  50الي  20زیر نظر شورای انتشارات انجام خواهد شد و بنا بر صالحدید 

 خواهد شد.

« داروی كابردی فارماكولوژی بالیني و نسخه نویسي كاربردی 1000»درخواست ترجمه كتاب  -3

سین اصغری عضو هیات علمي دانشگاه مطرح و پس از بررسي آقای دكتر محمدح 2015چاپ سال 

 . مورد موافقت قرار گرفت

عضو هیات علمي خانم دكتر فاطمه غفاری و دكتر عباسعلي شمسعلي نیا بررسي كتاب . درخواست 4

 مطرح و با امتیاز ذیل مورد تائید قرار گرفت.جهت ارتقاء  دانشكده پرستاری رامسر 

 7/1و مدیریت پرستاری                                   درسنامه جامع رهبری -

 . درخواست خانم دكتر مولود آقاجاني دالور عضو هیات علمي دانشگاه جهت چاپ كتاب با عنوان5

كلیه  مورد تائید قرار گرفت. 8/9مطرح و با كسب امتیاز « درسنامه پروتكل بالیني زنان و مامایي»  



 
 سمه تعاليب

 
 علوم پزشكي بابلانشگاه د   

 معاونت تحقیقات و فناوری               

 مدیریت اطالع رساني پزشكي و شبكه پژوهش      

 

 
  0111-2194152تلفن و دورنویس:   ,47176 41367كد پستيـ   دانشگاه علوم پزشكي –خیابان گنج افروز  – بابل 

E.mail: clib@mubabol.ac.ir 

 ژ پ/30                 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

واژه یاب و استناد به مقاالت مولف درج گردد و كلیه مراحل طراحي، ویراستاری، درج  ،اصالحات

انتشارات با نظارت دانشگاه صورت گیرد لوگو  و جلد، نشر، فیپا و شابک و استفاده از لوگو دانشگاه

الي  20یا چاپ با هزینه مولف یا مترجم و خریداری  Ebookتاب مورد تائید انتشارات بصورت كو 

 وسط دانشگاه اقدام گردد.نسخه از كتاب ت 50

« ICUدرسنامه جامع پرستاری در ». درخواست خانم دكتر فاطمه غفاری جهت بررسي كتاب 6

 در شورای انتشارات مورد بررسي قرار گرفت و امتیازی به آن تعلق نگرفت. جهت ارتقاء

تاب آقای دكتر هادی پارسیان عضو هیات علمي دانشگاه جهت چاپ ك بررسي كتاب . درخواست7

 و مقرر گردید مورد تائید قرار گرفت 75/6با كسب امتیاز « نكات برتر بیوشیمي متابولیسم»با عنوان 

ویراستاری، درج واژه یاب و استناد به مقاالت مولف درج گردد و كلیه مراحل طراحي  ،كلیه اصالحات

رت دانشگاه صورت گیرد انتشارات با نظا و لوگو جلد، نشر، فیپا و شابک و استفاده از لوگو دانشگاه

الي  20یا چاپ با هزینه مولف یا مترجم و خریداری  Ebookو كتاب مورد تائید انتشارات بصورت 

 نسخه از كتاب توسط دانشگاه اقدام گردد. 50

آقای دكتر سینا حقاني فر عضو هیات علمي دانشكده دندانپزشكي جهت بررسي كتاب  . درخواست8

 مورد تائید قرار گرفت. یلذارتقاء مطرح و با امتیاز 

 5/0                      رادیولوژی دهان و فک و صورت                      -

. درخواست آقای دكتر مهرداد فارسي عضو هیات علمي دانشگاه جهت چاپ كتاب با عنوان 9

 ارسال گردد.مقرر گردید به داور دوم  5/5با كسب امتیاز « آناتومي لگن برای دانشجویان مامایي»

لوگو  ز. درخواست سركار خانم زهرا محمدی كارشناس ارشد پرستاری نسبت به استفاده ا10

داور ارسال  بهجهت بررسي  ،مقرر گردید« فاندامنتال پرستاری»دانشگاه جهت چاپ ترجمه كتاب 

 .لوگو دانشگاه خواهد بود زپس از تائید داوری مجاز به استفاده ا كه گردد

سركار خانم هاجر ادیب عضو هیات علمي دانشگاه جهت بررسي كتب ارسال شده . درخواست 11

 ( نیاز به داوری مجدد نمي باشد .1393جهت ارتقاء )با توجه به داوری و كسب امتیاز در سال 
 

 محمد به پایان رسید. لبا ذكر صلواتي بر محمد و آ 30/12جلسه راس ساعت 
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