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صبح با  11راس ساعت  5/12/1399سه شنبه جلسه شورای انتشارات دانشگاه در روز  هشتادوچهارمینبا نام و یاد خدا 

حضور اعضای محترم در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل گردید. ابتدا دکتر سینا حقانی فر ضمن 

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

تقاء با عناوین ذیل مطرح و خواست کتاب آقای دکتر محمد تقی پور عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی جهت ار. در1

 :مقرر گردید 

بعنوان تدوین و گردآوری مورد بررسی  1393سال چاپ ( 1-2-3بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی ) ج. کتابهای الف.  

 جهت ارتقاء مورد موافقت قرار گرفت .   63/2و داوری قرار گرفت و  با کسب امتیاز 

)طبق استعالم از کتابخانه  ویرایش دوم 1397سال چاپ ( 1-2-3ضالنی ) ج. بیومکانیک دستگاه اسکلتی عکتابهای ب. 

 ملی کتابهای مورد نظر ویرایش محسوب نمیشود بلکه چاپ دوم بحساب می آیند و امتیازی به آن تعلق نمی گیرد. (

)طبق استعالم از کتابخانه ملی  ویرایش سوم 1399سال چاپ ( 2-3بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی ) ج. کتابهای ج. 

 کتابهای مورد نظر ویرایش محسوب نمیشود بلکه چاپ سوم بحساب می آیند و امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.(

( جهت ارتقاء مورد یک و سه دهمپس از بررسی  و داوری  با کسب امتیاز )بانک جامع سواالت چهارگزینه ای کتاب د. 

 موافقت قرار گرفت.

شنایی با اصول نگارش آ» ست اقای دکتر پیام سعادت عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب با عنوان . درخوا2

پس از بررسی و داوری و طرح در جلسه شورای انتشارات مقرر گردید با توجه به استنادات، ترجمه می « مقاالت پژوهشی

 گردد و سپس به شورای انتشارات ارائه نمایند. باشد و در صورت تاکید بر چاپ کتاب از مولف کتاب مجوز ترجمه اخذ

 The» . درخواست سرکار خانم سمیه شیرکش از همکاران بیمارستان کودکان امیرکال مبنی بر ترجمه کتاب 3

European Blood and Marrow Transplantaion Textbook for Nurses » درسنامه »با عنوان

 ادارهبه  جهت بررسی مجدد سنده کتاب مجوز ترجمه اخذ نموده و ید، مترجم از نومقرر گردی «پرستاری پیوند مغز و استخوان

 انتشارات ارائه نماید.

مطرح و پس « اسالم و پدیده فقر». درخواست چاپ کتاب آقای محمد پاشایی عضو هیات علمی سابق دانشگاه با عنوان 4

بق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طراحی جلد، ط جهت چاپ مورد تائید قرار گرفت. 8/7از داوری با کسب امتیاز 

یا چاپ با هزینه  eBookمجوز ارشاد، نشر، فیپا و شابک، با نظارت شورای انتشارات خواهد بود و کتب مورد تائید بصورت 

 درنظرات داور به پیوست جهت اعمال  "نسخه کتاب اقدام خواهد شد. ضمنا 50الی  20مولف و مترجم نسبت به خرید 

 کتاب ارسال خواهد شد.
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اصول تشخیص و درمان بیماریهای ». درخواست چاپ کتاب آقای دکتر پیام سعادت عضو هیات علمی دانشگاه با عنوان 5

 برای فراگیران، پس از بررسی و داوری بعنوان تدوین و گردآوری جهت چاپ با کسب با تائید مفیدبودن« مغز و اعصاب

طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طراحی جلد، مجوز ارشاد، نشر، فیپا و شابک، . فتمورد موافقت قرار گر 7امتیاز 

یا چاپ با هزینه مولف و مترجم نسبت به خرید  eBookبا نظارت شورای انتشارات خواهد بود و کتب مورد تائید بصورت 

 ال در کتاب ارسال خواهد شد.نظرات داور به پیوست جهت اعم "نسخه کتاب اقدام خواهد شد. ضمنا 50الی  20

سرطان و جنبه های ». درخواست خانم دکتر سوسن موعودی عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتاب با عنوان 6

مقرر گردید نظرات داور دقیقا مورد موافقت قرار گرفت و  25/8باکسب امتیاز داوری بررسی و پس از « روانشناختی آن

جلد، نشر، اخذ فیپا و شابک و مجوز ارشاد با هماهنگی شورای انتشارات صورت گیرد و  اعمال گردد و تمام مراحل طراحی

 طبق مصوبه

الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید  eBookشورای انتشارات دانشگاه، کتب مورد تائید بصورت 

 نسخه از کتاب اقدام می گردد. 50

راهنمای آموزش فراگیران بیمارستان »با عنوان عضو هیات علمی دانشگاه . کتاب آقای دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی 7

طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طراحی جلد،  جهت چاپ دوم، مطرح و مورد تائید قرار گرفت.« کودکان امیرکال

یا چاپ با هزینه  eBookمجوز ارشاد، نشر، فیپا و شابک، با نظارت شورای انتشارات خواهد بود و کتب مورد تائید بصورت 

ر نظرات داور به پیوست جهت اعمال د "نسخه کتاب اقدام خواهد شد. ضمنا 50الی  20مولف و مترجم نسبت به خرید 

 کتاب ارسال خواهد شد.

مطرح و مقرر «  1-2 .بافت های بدنمان را بهتر بشناسیم ج» . درخواست چاپ کتاب خانم دکتر زهرا بابازاده با عنوان 8

 گردید جهت بررسی به داوری ارسال گردد.

« مال جراحیحوادث بیهوشی در اع». درخواست آقای دکتر شهرام سیفی عضو هیات علمی دانشگاه جهت بررسی کتاب 9

 مطرح و مقرر گردید جهت بررسی به داوری ارسال گردد. ) داوران خارج از دانشگاه( .

 An alphabetic» با عنوان  در خصوص کتاب. درخواست خانم دکتر راحله مهرآئین عضو هیات علمی دانشگاه 10

guide to Radiology, Pediatric Chest  » مورد  جهت ارتقاء 8/1مطرح و پس از بررسی با کسب امتیاز

  موافقت قرار گرفت.

. درخواست خانم دکتر رقیه موسوی خطیر عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی جهت چاپ کتاب با عنوان 11

 بعنوان تدوین و گردآوری مورد تائید قرار گرفت. 8/7با کسب امتیاز پس از بررسی و داوری « خودمدیریتی در سکته مغزی»

نتشارات تمام مراحل طراحی جلد، مجوز ارشاد، نشر، فیپا و شابک، با نظارت شورای انتشارات خواهد طبق مصوبات شورای ا

نسخه کتاب اقدام  50الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم نسبت به خرید  eBookبود و کتب مورد تائید بصورت 

 شد. نظرات داور به پیوست جهت اعمال در کتاب ارسال خواهد "خواهد شد. ضمنا



 
 سمه تعاليب

 
 علوم پزشكي بابلانشگاه د   

 معاونت تحقیقات و فناوری               

 مدیریت اطالع رساني پزشكي و شبكه پژوهش      

 

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

E.mail: clib@mubabol.ac.ir 

 ژ پ/30                 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

پس از بررسی و داوری امتیازی به آن تعلق « ورزش و سرطان». درخواست آقای دکتر محمد تقی پور جهت چاپ کتاب 12

 ) نظرات داوران به پیوست( نگرفت و مورد تائید واقع نشد.

 

 جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سمه تعاليب

 
 علوم پزشكي بابلانشگاه د   

 معاونت تحقیقات و فناوری               

 مدیریت اطالع رساني پزشكي و شبكه پژوهش      

 

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

E.mail: clib@mubabol.ac.ir 

 ژ پ/30                 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 صورتجلسه

راس  19/5/1399 یکشنبه ت دانشگاه در روزاانتشار یجلسه شورا هشتادوسومینخدا  ادیبا نام و 

 لیدانشگاه تشک یو فناور قاتیمعاونت تحق یمحترم در سالن شورا یصبح با حضور اعضا 10ساعت 

 یریگ میرا مورد بحث و تصم لیبه اعضاء موارد ذ ییفر ضمن خوشامدگو یحقان نایابتدا دکتر س د،یگرد

 قرار دادند

پیشنهاد مطرح و  عضو هیات علمی سابق دانشگاه  . درخواست چاپ کتاب آقای دکتر محمد پاشایی1

 گردید به داوران خارج از دانشگاه جهت داوری ارسال گردد.

اصول » . درخواست کتاب آقای دکتر پرویز امری عضو هیات علمی دانشگاه جهت ارتقاء با عنوان2

 کاربردی تهویه مکانیکی: مقدماتی تا پیشرفته« مطرح و با کسب امتیاز 1/92 مورد موافقت قرار گرفت.

نشگاه جهت هیات علمی دا اعضاءدکتر پرویز امری مله و  حمیدی دکتر محمد حسین ان. درخواست آقای3

مورد موافقت  5/7پس از بررسی و داوری با کسب امتیاز « حوادث بیهوشی در اعمال جراحی» چاپ کتاب 

پیشنهاد می کتاب قرار گرفت و مقرر گردید نسبت به اعمال نظر داور اقدام گردد و با توجه به محتویات 

ات شورای انتشارات تمام مراحل شود. طبق مصوبدر عنوان کتاب ) عوارض( جایگزین ) حوادث(  کلمه شود

شورای  مصوبهدانشگاه خواهد بود و طبق شورای انتشارات شابک با نظارت  ا وطراحی جلد، نشر، فیپ

 20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید  eBOOKانتشارات کتب مورد تائید بصورت  

 خواهد شد.نسخه از کتاب اقدام  50الی 

سرطان و » جهت چاپ کتاب با عنوانعضو هیات علمی دانشگاه م دکتر سوسن موعودی . درخواست خان4

پس از داوری و طرح در جلسه شورای انتشارات مقرر گردید نظرات داور ارسال « جنبه های روانشناختی آن

نشر،  گردیده و نسبت به اصالح و رفع ایرادات آن اقدام شود و پس از تائید داور، تمام مراحل طراحی جلد،

 شورای انتشارات مصوبهاخذ فیپا و شابک و مجوز ارشاد با هماهنگی شورای انتشارات اقدام گردد و طبق 

الی  20یا چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید  eBOOK، کتب مورد تائید بصورت دانشگاه

 نسخه از کتاب اقدام میشود. 50
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 کاربرد پزشکی » جهت چاپ کتابعضو هیات علمی دانشگاه . درخواست خانم دکتر مهرانگیز امیری 5

جهت چاپ مورد موافقت قرار  62/7پس از بررسی و داوری با کسب امتیار « هسته ای در درمان بیماریها

گرفت و مقرر گردید طبق مصوبات شورای انتشارات تمام مراحل طراحی جلد، نشر، فیپا و شابک با نظارت 

یا  eBOOKخواهد بود و طبق مصوبه شورای انتشارات کتب مورد تائید بصورت  شورای انتشارات دانشگاه 

 نسخه از کتاب اقدام خواهد شد. 50الی  20چاپ با هزینه مولف و مترجم بوده و نسبت به خرید 

پژوهشی »ده طب ایرانی با عنوان ک. درخواست آقای دکتر مرتضی مجاهدی عضو هیات علمی دانش6

مقرر گردید نظرات داور ، 7پس ار بررسی و داوری با کسب امتیار « پیرامون کتاب طب النبی مستغفری

استناد از مولف در کتاب گنجانده شود و سپس جهت چاپ دوم اجازه استفاده از لوگو  3اعمال گردد و 

 داده می شود.دانشگاه 

با  جهت چاپ ده طب ایرانیکمرتضی مجاهدی عضو هیات علمی دانش قای دکترکتاب آ. درخواست 7

و مقرر  مطرح 25/6پس از بررسی و داوری با کسب امتیاز  « سلسه مباحث نظام سالمت دراسالم»عنوان 

دریافت فیپا، مراحل ایندکس،  و پس ازافزودن )طبق نظرات داور( اصالحات بطور کامل انجام شود گردید

 زیرنظر شورای انتشارات انجام خواهد شد. "و کلیه مراحل چاپ و نشر تماماشابک، مجوز ارشاد 

اصول تشخیص و » درخواست آقای دکتر پیام سعادت عضو هیات علمی دانشگاه جهت چاپ کتابهای . 8

 دیمقرر گردمطرح و  «یبا اصول و نگارش مقاالت پژوهش ییآشنا» و « درمان بیماریهای مغز و اعصاب

 ارسال گردد. یبه داور یابیو ارز یجهت بررس

درخواست آقای دکتر محمد تقی پور عضو هیات علمی دانشگاه جهت ارتقاء مطرح و مقرر گردید جهت . 9
 ارزیابی به داوری ارسال گردد .

 (1397) 3و2و1الف : بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی جلد 
 (1395ب: بانک جامع سئواالت چهارگزینه ای فیزیوتراپی )

 (1393)  3و2و1ج. بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی جلد 
 

 جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید
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راس ساعت  26/3/1399شنبه دو انتشارت دانشگاه در روز یجلسه شورا هشتادمینخدا  ادیبا نام و 

 د،یگرد لیدانشگاه تشك یو فناور قاتیمعاونت تحق یمحترم در سالن شورا یصبح با حضور اعضا 10

قرار  یریگ میرا مورد بحث و تصم لیبه اعضاء موارد ذ یيفر ضمن خوشامدگو يحقان نایابتدا دكتر س

 .دادند

 مصوبات:

 مقرر گردید كلیه كتابهایي كه جهت ارتقاء به شورای انتشارات جهت بررسي و ارزیابي ارسال الف. 

 جهت بررسي به داوری ارسال گردد. "گردیده اند، مجددا مي گردد كه سالهای گذشته داوری

. مقرر گردید استفاده عكس از كتابها و منابع دیگر با مجوز كتبي از نویسنده كتاب اصلي باشد و تنها ذكر ب

 شماره رفرنس كافي نیست.
 

» درخواست خانم دکتر رقیه موسوی خطیر عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی جهت چاپ کتاب   .1
 از دو داور بعنوان  125/8پس از داوری با کسب امتیاز « ارزیابی و فیزیوتراپی اختالالت مفصل ران

نظرات اصالح مورد تائید قرار گرفت. ) به پیوست  برایجهت چاپ با اعمال نظرات داوران « گردآوری» 
 داوران(

» درخواست خانم دکتر رقیه موسوی خطیر عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی جهت چاپ کتاب  .1

 از دو داور و نظر اعضاء شورا بعنوان  125/7با کسب امتیاز « فقرات گردنستون ارزیابی اختالالت 

 .گردآوری جهت چاپ با اعمال نظرات داور برای اصالح مورد تائید قرار گرفت.

اصول » رخواست کتاب آقای دکتر پرویز امری عضو هیات علمی دانشگاه برای ارتقاء با عنوان .د .2

طرح و مقرر گردید جهت بررسی و ارزیابی نهایی به « کاربردی تهویه مکانیکی: مقدماتی تا پیشرفته

 داوری ارسال گردد.
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برنامه تحول » ارتقاء با عنوان  برایدرخواست کتاب دکتر پرویز امری عضو محترم هیات علمی دانشگاه  .3

مطرح و با « و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و شاخص ها؛ ماموریت گرایی دانشگاهی و دستاوردها

 از شورای انتشارات مورد موافقت قرار گرفت. 36/0کسب امتیاز 

» درخواست چاپ کتاب دکتر مرتضی مجاهدی عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی با عنوان  .4

در چاپ های مقرر گردید « سلسله مباحث نظام سالمت در اسالم» و « پیرامون طب النبی پژوهشی

 بعدی با اطالع ناشر و پس از طی مراحل ارزیابی نسبت به تخصیص نشانه دانشگاه اقدام شود.

حوادث بیهوشی در » چاپ کتاب  برایدرخواست آقای دکتر پرویز امری عضو هیات علمی دانشگاه  .5

 مقرر گردید جهت بررسی و ارزیابی نهایی به داوری ارسال گردد. «اعمال جراحی

سرطان و جنبه » چاپ کتاب  برایدکتر سوسن موعودی عضو هیات علمی دانشگاه  خانم درخواست .6

 مقرر گردید جهت بررسی و ارزیابی به داوری ارسال گردد.« های روانشناختی آن

« ورزش و سرطان» چاپ کتاب  برایدانشگاه دکتر محمد تقی پور عضو هیات علمی  آقای ستوادرخ .7

 مقرر گردید جهت بررسی و ارزیابی به داوری ارسال گردد.

اصول تشخیص و » چاپ کتابهای  برایدکتر پیام سعادت عضو هیات علمی دانشگاه آقای ست ادرخو .8

هت ج دیمقرر گرد «یبا اصول و نگارش مقاالت پژوهش ییآشنا» و « درمان بیماریهای مغز و اعصاب

 ارسال گردد. یبه داور یابیو ارز یبررس

برای ارتقاء مطرح و مقرر دکتر محمد تقی پور عضو هیات علمی دانشگاه،  بررسی کتب آقای ستادرخو .9

 گردید جهت ارزیابی به داوری ارسال گردد.

 (1397) 3و2و1الف : بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی جلد 
 (1395یزیوتراپی )ب: بانک جامع سئواالت چهارگزینه ای ف

 (1393)  3و2و1ج. بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی جلد 
 

 محمد به پایان رسید. لبا ذكر صلواتي بر محمد و آ 30/11جلسه راس ساعت 

 


