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و موارد زير تشکیل  00:11 رأس ساعت  10/10/0011شنبه مورخ دو  روز0011دانشگاه در سال  شورای انتشاراتجلسه  اولین

 مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

 

و زبان انگلیسي  فارسي ادبیاتکه شامل رشته های معارف، درخواست تآلیف/ ترجمه و يا گردآوری از گروه عمومي مقرر شد  .0

 و تربیت بدني مي باشند، در شورای انتشارات مطرح و مطابق مقررات عمل شود. 

 

های شبه کرونا در طب  گيری اصول پيشگيری و کنترل همهدرخواست آقای دکتر مهدی زروندی در خصوص تالیف کتاب   .1

دکتر مهدی يوسفي زير نظر دکتر علي تقي پور مطرح و مقرر شد ضمن بررسي ه همراه خانم دکتر قرائتي و آقای ب یرانیا

CV  ارسال گردد. ضمنا مقرر شد با نويسنده مکاتبه شود منظور دقیقا ار بیماری شبه کرونا ايشان جهت داوری کل کتاب

 چیست؟ 

 

 knowledge translation in health careمحمدی در خصوص ترجمه کتاب  درخواست آقای دکتر مسعود .1

moving from evidence to practice,3102 درخواست ترجمه  اين قبال و از آنجا که يک نفر از اعضای شورا  مطرح

اد شد در و پیشنه هنگرفتترجمه کتاب مذکور مورد تأيید قرار بود،  موافقت نگرديده و کتاب را به نويسنده اصلي داده بودند

 در همین موضوع اقدام نمايند. و  گردآوری قالب

 
 

ای ن و اعضورا، تألیف آقای دکتر رضا رحمتي مطرح و با عنايت به نظرات دااصول کلی فيزیولوژیپاسخ داوران اولیه کتاب  .0

 مورد تأيید قرار نگرفت. کتاب چاپ شورا 

 

درخواست آقای علیرضا عالقي دانشجوی رشته تغذيه، در خصوص تأيید کتاب های ايشان جهت کسب امتیاز پژهشگر برتر  .5

آيین نامه دانشجوی  1-5)پژوهگر برتر کشوری( و ماده بند ککشوری و دانشجوی نمونه کشوری/ دانشگاهي مطابق آيین 

توسط آقای دکتر مسعود محمدی به عنوان نماينده معاونت  رومذککتب  ارزيابي و امتیاز دهيمطرح و مقرر شد نمونه، 

 تحقیقات وفناوری انجام شود.

 

  golden oral and maxillofacial pathologyخالصه سازی کتاب  وص مريم قلیچ لي در خصدرخواست خانم دکتر  .6
 ودبه ايشان اعالم ش همچنینمايند و کتبي از انتشارات ماهان را ضمیمه ن با ايشان مکاتبه شود تا نامهشد  پیشنهادمطرح و

 ارسال گردد. جهت داوری مقرر شد ناشر همکار دانشگاه علوم پزشکي گلستان مي باشد.  

 



مل انتقادی در پزشکی: اصول تأدرخواست آقای فاضل املشي دانشجوی رشته پزشکي، در خصوص تالیف و گردآوری کتاب  .7

ن نامه مطابق آيیکتاب مذکور  با ايشان مکاتبه شودو مقرر شد  مطرح المپياد مطالعات ميان رشته ای علوم انسانی و سالمت

 ارسال گردد.و جهت داوری اولیه مي باشد  شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکي گلستان گردآوری

 

 
 

 

 


