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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»  
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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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 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
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 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

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
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 صورتجلسه

صبح با حضور  10راس ساعت  7/12/1396شنبه جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز دو هفتادوسومینبا نام و یاد خدا 

ابتدا جناب آقای دکتر حقانی فر ضمن  .اعضاء محترم در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید
 رار دادند.قخوشامدگویی به اعضاء محترم موارد ذیل را مورد بحث و تصمیم گیری 

با کسب «  NRPاحیای نوزادان » هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب درخواست آقای دکتر موسی احمدپور عضو . 1

 EBOOKمنوط به رفع اشکاالت مورد تائید قرار گرفت، طبق مصوبه شورای انتشارات کتب مورد تائید بصورت  75/7امتیاز 

بدیهی است که تمام نسخه از کتاب توسط دانشگاه اقدام گردد،  50الی  20داری ییا چاپ با هزینه مولف و مترجم و خر
 مراحل طراحی، جلد، نشر و ... با نظارت دانشگاه خواهد بود.

آقای دکتر مصطفی جوانیان عضو هیات علمی دانشگاه جهت ارتقاء مطرح (« 2رس مصور بیماریهای عفونی )جلد د»کتاب . 2

 ( موافقت گردید.2/0و با امتیاز )

 ی دانشگاه جهت ارتقاء مطرح و با امتیاز ذیل تایید گردید.تابهای خانم دکتر زهرا اکبریان عضو هیات علم.ک3

 02/0           الف( کتاب راهنمای مراقبت از نوزادان         

 432/0             ب( دستنامه احیاء نوزادان 

« فیزیوپاتولوژی در مامایی» دانشگاه جهت چاپ کتاب علمی درخواست سرکار خانم دکتر فاطمه نصیری عضو هیات  .4   
یا  EBOOKمورد تائید قرار گرفت. طبق مصوبه شورای انتشارات کتب مورد تائید بصورت  25/8مطرح و با کسب امتیاز 

حل نسخه از کتاب توسط دانشگاه اقدام گردد، بدیهی است که تمام مرا 50الی  20داری یچاپ با هزینه مولف و مترجم و خر
 خواهد بود.اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد با نظارت  طراحی، جلد، نشر و

 

بیومکانیک دستگاه » . درخواست آقای دکتر قدمعلی طالبی عضو هیات علمی دانشگاه جهت تجدید چاپ )چاپ دوم( کتاب 5
ات کتب مورد تائید بصورت طبق مصوبه شورای انتشار مورد تائید قرار گرفت. 8مطرح و با کسب امتیاز « اسکلتی عضالنی

EBOOK نسخه از کتاب توسط دانشگاه اقدام گردد، بدیهی است  50الی  20داری ییا چاپ با هزینه مولف و مترجم و خر
 خواهد بود.اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد با نظارت  که تمام مراحل طراحی، جلد، نشر و

 

مقرر گردید که جهت اصالح نظر سنجی و داوری کتابها  برای ارتقاء استعالم از دانشگاههای معتبر علوم پزشکی دریافت  .6
 گردد تا ضمن بررسی نسبت به اصالح و امتیاز دهی رویه مناسبی اتخاذ گردد.

 

  به پایان رسید . 12ی بر محمد و آل محمد راس ساعت تجلسه با ذکر صلوا
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 صورتجلسه

راس ساعت  15/8/1396نام و یاد خدا هفتادومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در روز دوشنبه  با

صبح با حضور اعضاء محترم در سالن شورای معاونت تحقیقات دانشگاه تشكیل گردید. ابتدا  11:30

 ادند. دكتر سینا حقاني فر ضمن خوشامدگویي به اعضاء موارد ذیل را مورد بحث و تصمیم گیری قرار د
 

مجموعه سلسه »جهت چاپ دانشكده طب سنتي درخواست دكتر سیدعلي مظفرپور عضو هیات علمي  . 1

مقرر گردید: آقایان دكتر توسط دانشگاه با هزینه دفتر طب سنتي وزارت متبوع « مباحث نظام سالمت

به  ارجاع به منابع در متن مرتضي مجاهدی و دكتر سیدعلي مظفرپور فصل هایي به همراه واژه یاب و 

 مجموعه اضافه نمایند تا مورد بررسي شورای انتشارات قرار گیرد.

آقای دكتر خدابخش جوانشیر عضو محترم هیات علمي « سوزن خشک در تریگرپوینت»كتاب . 2

شارات تحویل نسخه از جلد اول كتاب به شورای انت 20دانشكده توانبخشي مطرح و مقرر گردید كه 

 ود .داده ش

درخواست خانم دكتر سیده زهرا بابازاده عضو هیات علمي دانشگاه مبني بر چاپ فلش كارت بافت . 3

 مورد موافقت قرار گرفت.  CDفلش كارت دیجیتالي بر روی شناسي نتر بصورت

 ینسخه ها لیتحو در خصوص دانشگاه،  يعلم اتیعضو ه روزیف نیمی يدكتر موس یدرخواست آقا .4

 دیمطرح و مقرر گردموجود در انتشارات دانشگاه به ایشان  «نترنتیدر ا يابیاطالع  یمهارت ها»كتاب 

نسخ دانشگاه،  یو فناور قاتیمعاونت تحقو واریز وجه به حساب  پشت جلد كتاب متی% ق25كسر  با

 باقیمانده تحویل گردد.

تكنولوژی »شكده پیراپزشكي با عنوان درخواست چاپ كتاب آقای غالمرضا عطایي عضو هیات علمي دان.5

 مطرح كه پس از بررسي بعنوان كتاب تالیفي مورد تائید شورای انتشارات قرار نگرفت. « پرتوها

 جلسه با ذكر صلواتي بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
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 صورتجلسه

 10راس ساعت  28/6/1396با نام و یاد خدا شصت و نهمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در روز سه شنبه   

صبح با حضور اعضاء محترم در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشكیل گردید، ابتدا دكتر سینا 

 گیری قرار دادند. حقاني فر ضمن خوشامدگویي به اعضاء موارد ذیل را مورد بحث و تصمیم 

درخواست جناب آقای دكتر عباس نیكزاد جهت بررسي كتب ارسال شده جهت ارتقاء با كسب  .1

 شورای انتشارات تائید گردید. 76/32نمره نهایي 

 91/2       نظارت استصوابي   .1

 96/3     بررسي تقابل عقل و نفس در مثنوی موالنا  .2

 33/4       كتاب مقدس زیر ذره بین  .3

 4                مسائل اساسي در باب خداشناسي   تحلیل  .4

 33/3                           مهدویت  .5

 16/2مجلس خبرگان رهبری                                               .6

 5/4بررسي تطبیقي قران و كتاب مقدس                             .7

 41/3                         بررسي برخي دیدگاه ها و ...               .8

 16/4كالم جدید                                                                .9

درخواست بررسي كتابهای تالیف شده جناب آقای دكتر محمدعلي جهاني عضو هیات علمي  .2

 دانشگاه جهت ارتقاء مطرح و با امتیازات ذیل تائید شد.

 3/ 6درماني در نظام سالمت               دسترسي به خدمات  -الف
 195/3بیمارستان یادگیرنده                                                 -ب
درخواست جناب آقای غالمرضا عطایي عضو هیات علمي دانشگاه جهت ارتقاء مطرح و با امتیاز  .3

 ذیل مورد تائید قرار گرفت. 

 28/5                                  نانوتكنولوژی در پزشكي      -الف

سركار خانم دكتر  2013چاپ سال « تكنولوژی پزشكي هسته ای » درخواست ترجمه كتاب  .4

 مهرانگیز امیری مورد تائید گرفت .
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یا چاپ با هزینه  eBook* طبق مصوبه شورای انتشارات مقرر گردید كتب مورد تائید انتشارات بصورت 

جلد از كتاب توسط دانشگاه اقدام گردد. بدیهي است تمام مراحل  50الي  20اری مولف و مترجم و خرید

 طراحي، جلد و نشر، شابک، فیپا با نظارت دانشگاه خواهد بود.

درخواست چاپ جناب آقای دكتر موسي احمدپور جهت تجدید چاپ كتاب احیاء نوزادان چاپ دوم  .5

 ارسال گردد.مطرح گردیدكه پس از دریافت فایل كتاب جهت داوری 

سركار خانم دكتر سیده زهرا بابازاده مطرح گردید  بافت شناسي نتردرخواست ترجمه فلش كارت  .6

و مقرر شد جهت نوآوری در ترجمه فارسي به شكل فلش كارت ترجمه و چاپ گردد ولي امتیاز 

 ترجمه كتاب به ایشان تعلق گیرد.

كتر خدابخش جوانشیر عضو هیات جناب آقای د« در تریگوپوینت سوزن خشک»درخواست كتاب  .7

مطرح كه بعلت دریافت فیپا و شابک از  ،نسخه 50الي  20علمي دانشگاه مبني بر خریداری تعداد 

% از مبلغ 20جانب ناشر خصوصي و استفاده از لوگو دانشگاه علوم پزشكي بابل، مشروط گردید كه 

 فروش با توجه به تیراژ كتاب به حساب دانشگاه واریز گردد. 

سركار خانم دكتر فرشته بهمنش مطرح و  « نكات كاربردی لیبر و زایمان» در خواست چاپ كتاب  .8

 مقرر گردید پس از اتمام تالیف به واحد انتشارات ارسال و مورد بررسي و ارزیابي قرار گیرد 

 با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید. 12جلسه راس ساعت     
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