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 صورتجلسه

شنبه دوبا نام و یاد خدا هفتاد و نهمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در روز 

صبح با حضور اعضای محترم در سالن شورای  30/10راس ساعت  16/10/1398

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید، ابتدا دکتر سینا حقانی فر ضمن 

 خوشامدگویی به اعضاء موارد ذیل را مورد بحث و تصمیم گیری قرار دادند.

درخواست کتاب خانم دکتر فاطمه نصیری امیری عضو هیات علمی گروه مامایی  .1

 جهت ارتقاء با عنوان دانشگاه 

مورد  2/1امتیاز کتاب ویرایش شده با نمره  کسب  و« فیزیوپاتولوژی در مامایی» 

 موافقت قرار گرفت .

درخواست کتاب آقای دکتر همایون عالقمند هیات علمی دانشکده دندانپزشکی تحت  .2

 مورد موافقت قرار گرفت. 5/0با کسب امتیاز « دندانپزشکی ترمیمی»عنوان 

است کتاب آقای غالمرضا عطایی عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی جهت درخو .3

با « فیزیک نوین، الکترومغناطیس، نانوتکنولوژی و رباتیک در پزشکی» ارتقاء با عنوان 

 مورد موافقت قرار گرفت. 5/1کسب امتیاز 

درخواست آقای دکتر علی شبستانی منفرد عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب  .4

پس از ارزیابی و داوری و استناد به « زیک رادیوتراپی و طراحی درمان در رادیوتراپیفی»

جهت چاپ مورد موافقت قرار  7با کسب امتیاز و کوریکولوم آموزشی وزارت بهداشت 

طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طراحی جلد، نشر، فیپا و شابک با  گرفت.

الحدید شورای انتشارات کتب مورد تائید بصورت نظارت دانشگاه خواهد بود و طبق ص

ebook  نسخه از  50الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید

 کتاب اقدام می شود.

درخواست آقای دکتر محمدرضا اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب  .5

داوری با  و پس از بررسی« راهنمای آموزشی فراگیران بیمارستان کودکان امیرکال»
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طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل  مورد موافقت قرار گرفت. 10کسب امتیاز 

طراحی جلد، نشر، فیپا و شابک با نظارت دانشگاه خواهد بود و طبق صالحدید شورای 

یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و  ebookانتشارات کتب مورد تائید بصورت 

 نسخه از کتاب اقدام می شود. 50الی  20 نسبت به خرید

درخواست خانم دکتر رقیه موسوی خطیر عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی جهت  .6

پس از بررسی و داوری مقرر « ارزیابی و فیزیوتراپی اختالالت مفصل هیپ»چاپ کتاب 

در کتاب اعمال نماید و همچنین  را گردید نویسنده موارد طرح شده از جانب داور

یابی داور قرار زو ار بررسی مورد "مجددا پسازنگری در عنوان کتاب صورت گیرد، سب

 گیرد.

 

 جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
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 اصطالحات انگلیسی به فارسی ترجمه شوند همانند تست و ... .1

 ع که نیازمند اصالح است.اتصاویر عینا کپی از کتاب بوده بدون ارج .2

 نه هایی داخل تصاویر باید فارسی شوند.شهمچنین نو .3

 ،.... کامل نوشته شوند.CEAکلمات خالصه داخل متن باید اصالح شوند همانند  .4

برخی کلمات همانند اداکشن به اداکسیون و فلکشن به فلکسیون و ... تغییر  .5

 یابد.

از انجاییکه کتاب از منابع مختلف گردآوری شده است بخش های درمانی  .6

ورت پراکنده و هر کدام بر اساس همان منبع نوشته شده است در صورتیکه بص

اگر قرار باشد یک کتاب باشد باید هماهنگ و یکپارچه باشند بعنوان مثال برای 

سیب ها فاز فیزیوتراپی به سه فاز محافظت و فاز حرکات کنترل شده و آبرخی 

شده است که باید  ها به فاز حاد، تحت حاد و مزمن تقسیم سیبآبرای برخی 

 اصالح و همسان سازی شود.

 برای شماره گذاری در کتاب فارسی صحیح نمی باشد. a,b,cنوشتن مصادیق  .7

کلمات انگلیسی داخل متن بسیار زیاد است و باید به فارسی برگردانده شده و  .8

 زیرنویس شوند.

 کامل در "برخی اصطالحات خالصه به انگلیسی آورده شده است که باید حتما .9

 زیرنویس نوشته شوند.

می باشد بسیاری از  9در بخش ازمونهای اختصاصی که برگرفته از منبع شماره  .10

زمونها از پایائی و روائی مناسبی برخوردار نیستند و نیازی نیست که همه آ

جعه به منبع مذکور که در جدولی آزمونهای مناسب را اباشند بهتر است با مر
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هائی آورده شوند که دارای پایائی و روائی  مشخص نموده است، تنها آزمودنی

 مناسب باشند.

 تصاویر از وضوح کافی برخوردار نیستند. .11

 واژه یاب برخی فارسی و برخی انگلیسی است که نیازمند اصالح است. .12

 

 
 

 صورتجلسه

 

 11/4/1398با نام و یاد خدا هفتاد و هشتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در روز سه شنبه 

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

تدا دکتر سینا حقانی فر ضمن خوشامدگویی به اعضاء موارد ذیل را مورد بدانشگاه برگزار گردید، ا

 بحث و تصمیم گیری قرار دادند.

شکی از با توجه به ارسال نامه از کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پز .1

سامانه  دروزارتخانه مبنی بر ورود اطالعات کتابهای تالیفی بصورت آنالین 

http://nasrme.ac.ir ع طالانامه ای به گروههای آموزشی  یمقرر گردید که ط

 ند.رسانی گردد تا اعضاء هیات علمی دانشگاه اطالعات مورد نظر را در سایت وارد نمای

جناب « اصول کاربردی تهویه مکانیکی، مقدماتی تا پیشرفته»درخواست چاپ کتاب  .2

از دو  25/9و  5/8دکتر پرویز امری عضو هیات علمی دانشگاه مطرح و با کسب امتیاز 

و مقرر گردید مولف جهت استفاده از آرم جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت داور 

دانشگاه و لوگو اداره انتشارات نسبت به درج ایندکس و واژه یاب و ارجاع درون متنی 

اقدام نماید. طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طراحی جلد، نشر، فیپا و شابک 

http://nasrme.ac.ir/
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د تائید بصورت با نظارت دانشگاه خواهد بود و طبق صالحدید شورای انتشارات کتب مور

ebook  نسخه از  50الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید

 کتاب اقدام می شود.

درخواست بررسی کتاب جناب دکتر اسماعیل نژاد گنجی عضو هیات علمی دانشگاه  .3

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

(                 6/0امتیاز شورای انتشارات )            گی هاتدرسنامه ارتوپدی و شکس -

 (  1امتیاز کل )

فیزیک نوین، الکترومغناطیی، نانوتکنولوژی و رباتیک در  »درخواست چاپ کتاب  .4

گرجی و همکاران مطرح و مقرر گردید جهت  ابراهیم نژاد دکتر کوروشجناب  «پزشکی

  .بررسی نهایی به داوری ارسال گردد.

درخواست بررسی کتاب خانم دکتر فهیمه حامدی راد عضو هیات علمی دانشکده  .5

 مورد تائید قرار گرفت.دندانپزشکی جهت ارتقاء مطرح و با امتیاز ذیل 

         0(/54) امتیاز شورای انتشارات        کالبدشناسی، تنکردشناسی و برهمایی دندان –

 (91/0)امتیاز کل 

اصول »ودی و غالمرضا عطایی جهت چاپ کتاب با عنوان ن محمد داادرخواست آقای .6

بررسی  برایکه  گردید مطرح و مقرر« کاربردی فیزیک و طراحی درمان در رادیوتراپی

  . نهایی به داور ارسال گردد

موسی دکتر جناب  « جلد دوم  -دستنامه احیای نوزادان» چاپ کتاب  درخواست .7

) با توجه به داوری پس از بررسی نهاییدانشگاه مطرح و  یاحمدپور عضو هیات علم

و مقرر گردید مولف جهت مورد موافقت قرار گرفت.چاپ  جهت و انجام اصالحات قبلی(

استفاده از آرم دانشگاه و لوگو اداره انتشارات نسبت به درج ایندکس و واژه یاب و ارجاع 

حی جلد، نشر، درون متنی اقدام نماید. طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طرا

فیپا و شابک با نظارت دانشگاه خواهد بود و طبق صالحدید شورای انتشارات کتب مورد 
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الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید  ebookتائید بصورت 

 نسخه از کتاب اقدام می شود. 50

دانشکده درخواست بررسی کتاب خانم دکتر فهیمه حامدی راد عضو هیات علمی  .8

 .مطرح و با امتیاز ذیل مورد تائید قرار گرفتء دندانپزشکی جهت ارتقا

(          99/0)  امتیاز شورای انتشاراتراهکار تحویل دست دندان کامل            -

 (66/1امتیاز کل )

جناب دکتر کیوان کیاکجوری « مروری بر نوروفیزیولوژی گوش»درخواست چاپ کتاب  .9

دانشگاه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی نهایی به داوری ارسال عضو هیات علمی 

 . گردد

 فاندامنتال» درخواست سرکار خانم زهرا محمدی جهت خریداری ترجمه کتاب  .10

نسبت مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مترجم با استفاده از آرم دانشگاه « پرستاری

  نسخه موافقت می نماید. 20خرید  جهتدانشگاه  وچاپ اقدام نموده  به

خانم دکتر الهه فردوسی « بیوانفورماتیک عملی پروتئین ها » درخواست ترجمه کتاب  .11

شاهاندشتی مطرح و پس از بررسی نهایی مقرر گردید نسبت به درج صفحه عنوان و 

و مقرر گردید  جهت چاپ موافقت گردید. 75/7ایندکس اقدام شود و با کسب امتیاز 

جهت استفاده از آرم دانشگاه و لوگو اداره انتشارات نسبت به درج ایندکس و واژه  مترجم

یاب و ارجاع درون متنی اقدام نماید. طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل 

طراحی جلد، نشر، فیپا و شابک با نظارت دانشگاه خواهد بود و طبق صالحدید شورای 

یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و  ebookانتشارات کتب مورد تائید بصورت 

 نسخه از کتاب اقدام می شود. 50الی  20نسبت به خرید 

دکتر محمدحسین اصغری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  جنابدرخواست  .12

نسخه نویسی  داروی کاربردی فارماکولوژی بالینی و 100» خریداری کتابجهت 

 ترجم خریداری گردد. نسخه از م 20، مقرر گردید «کاربردی
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 جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورتجلسه

جلسه شورای انتشارات دانشگاه با حضور اعضاء  و هفتمین هفتادبا نام و یاد خدا 

 صبح در اتاق معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. 11محترم راس ساعت 

ضمن خوش آمدگویی به اعضاء محترم موارد ذیل را مطرح  ابتدا دکتر سینا حقانی فر

 نمودند.

 شورای انتشارات : 28/1/1398مصوب جلسه  -

ئین نامه ها و موضوعات اداری با نظر آهرگونه چاپ و انتشار کلیه تولیدات،  -الف

شورای انتشارات صورت می گیرد و هرگونه  همستقیم اداره انتشارات و تائیدیه و مصوب

تائید شورای انتشارات دانشگاه می استفاده از آرم دانشگاه و لوگو اداره انتشارات با 

 باشد.
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( حداقل  3فرم شماره )مصوب گردید در جمع امتیازات ارزیابی کتابهای تالیفی  -ب

 افزایش یابد. 6به  4امتیاز از 

پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهت درخواست آقای دکتر یوسف یحیی  .1

 چاپ کتاب 

مورد تائید قرار گرفت  25/11پس از داوری با کسب امتیاز « باکتری شناسی پزشکی» 

درج  نسبت بهگردید مولف جهت استفاده از آرم دانشگاه و لوگو اداره انتشارات  رو مقر

ق مصوبات شورای انتشارات ایندکس و واژه یاب و ارجاع درون متنی اقدام نماید. طب

تمام مراحل طراحی جلد، نشر، فیپا و شابک با نظارت دانشگاه خواهد بود و طبق 

یا چاپ با هزینه مولف و  ebookصالحدید شورای انتشارات کتب مورد تائید بصورت 

 اقدام می شود.نسخه از کتاب  50الی  20 نسبت به خریدو بوده مترجم 

ردوسی شاهاندشتی عضو هیات علمی دانشگاه جهت درخواست خانم دکتر الهه ف .2

 ترجمه کتاب 

 مطرح  و مقرر گردید موارد زیر لحاظ شود.« ی پروتئین هاملبیوانفورماتیک ع» 

و ایندکس که الزمه یک کتاب است درج نشده است و همچنین از  وانصفحه عن -

 فونت مناسبتری استفاده شود.

 باشد که تعدادی از نرم افزارهای کاربردی داشته باشد. DVDکتاب به همراه  -

یت ترجمه این کتاب از نظر مترجم با توجه به کتابهای حضرورت و ارج -

 چه بوده است؟ ) پاسخ کتبی(متعدد تالیفی و ترجمه بیوانفورماتیک 
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عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب  رفعتی رحیم زادهدرخواست آقای مهرداد  .3

 جهتاز دو داور(  7و75/9پس از داوری با کسب امتیاز )« بی حسی ناحیه ای اندامها» 

 لوگو اداره انتشارات موافقت گردید.و استفاده از آرم دانشگاه 

» درخواست آقای دکتر هادی پارسیان عضو هیات علمی دانشکده جهت چاپ کتاب  .4

بدن) جلد دوم: شامل بافتهای چربی ...( مطرح و باکسب امتیاز  بیوشیمی بافت های

مورد تائید قرار مطرح و  ( منوط به درج واژه یاب و درج رفرانس از جانب داور5/9)

 گرفت.

فاندامنتال »درخواست خانم زهرا محمدی مدرس گروه پرستاری دانشگاه جهت کتاب   .5

تفاده از آرم دانشگاه و لوگو اداره مقرر گردید مترجم در صورت اس مطرح و « پرستاری

 نسخه  به اداره انتشارات دانشگاه اهداء نماید. 100انتشارات 

در خصوص درخواست آقای دکتر علی شبستانی منفرد عضو هیات علمی دانشگاه  .6

مطرح و « اصول کاربردی فیزیک و طراحی درمان در رادیوتراپی»با عنوان چاپ کتاب 

نیاز طرح اصول طراحی درمان بصورت کاملتر با مشارکت پیشنهاد می گردد در صورت 

 متخصص بالینی اصالح شده و یا با حذف اصول طراحی درمان مابقی کتاب چاپ گردد.

درخواست چاپ کتاب آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی عضو هیات علمی  .7

 دانشگاه با عنوان 

مطرح و مقرر « در پزشکیفیزیک نوین، الکترومغناطیس، نانوتکنولوژی و رباتیک » 

ایندکس کامل شود. هر بخش  گردید واژه نامه کامل شده و منابع در متن ذکر شوند و

 در انتها، رفرانس ها ذکر گردد. نمایه و واژه نامه در پایان صفحات کتاب ذکر شود.

درخواست آقای دکتر مهرداد فارسی عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص چاپ کتاب  .8

 مورد تائید قرار گرفت. 5/5با کسب امتیاز  «لگن برای دانشجویان ماماییآناتومی » 
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اصول » درخواست آقای دکتر پرویز امری عضو هیات علمی دانشگاه ، جهت چاپ کتاب .9

مطرح و مقرر گردید به داور دوم جهت « کاربردی تهویه مکانیکی، مقدماتی تا پیشرفته

 بررسی نهایی ارسال گردد.

حترم آموزشی دانشگاه در خصوص چاپ کتاب برنامه تحول و درخواست معاونت م .10

نوآوری در آموزش علوم پزشکی و شاخص ها؛ ماموریت گرایی دانشگاه و دستاوردها 

 گردید.مطرح و موافقت 

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

 

 


