
 

 

 شورای انتشارات دانشگاهصورتجلسه 

 

و موارد زير تشکیل    13:00 رأس ساعت    1401/  01/06شنبه مورخ    سه  روز 1401دانشگاه در سال  شورای انتشاراتجلسه    اولین

 مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

 

، گررردروری نررانت دکتررر تحقیقااات تنتیکاایمعرفی و کاربرد پایگاه های داده بیوانفورماتیکی در پاسخ داوران نهايي کتاب   .1

شمس ربادی مطرح و با عنايت به نظرات داروان و از رنجا که کتاب گردروری و کمک درسرري مرري باشررا، میررتان  مايررت از 

 راهنمايي شونا.چاپ الکترونیک کتاب ايشان  در نصوص    مقرر شا% هتينه چاپ مصوب گرديا. همچنین   68چاپ کتاب  

 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی یتاده در نصوص گردروری کتاب  لدرنواست رقای ع  .2

کتاب مذکور  ، کشور که  رنجا  از  و  و   مطرح  امنا    ماون  هیأت  موجود  مصوب  و  و  در  است  نامه چنین کتابي  ريین  راستای 

 .قرار نگرفت تأيیا شورای انتشارات نمي باشا، مورد 

 

  1399سالنامه آماری سال  منصوری در نصوص درج ررم دانشگاه علوم پتشکي گلستان بر روی جلا  ر  رقای دکتدرنواست   .3

ا، چاپ کتاب مذکور  نکتاب را ناار  ي ط اصل ايمطرح و از رنجا که چنین درنواست هايي شر ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

شود با ررم اداره رمار   مي   به ايشان پیشنهاد  بنا بر اينو    وجاهت قانوني نااشتهبا ررم انتشارات دانشگاه علوم پتشکي گلستان  

 و فناوری اطالعات و باون انذ شابک چاپ کننا.  

 

بالینی مراقبت پس از جاگذاری راههای دسترسی به  نويسناه کتاب  پاسخ   .4 نهايي    ی به نظرات داور  ورید مرکزیراهنمای 

نامه    ز او  مطرح  ،  گرد روری نانت دکتر ناام از  گاياالين ها ماوني در نصوص  رنجا که ريین  ناارد، مقرر شا پس    وجود 

 در اين نصوص در جلسات رتي تصمیت گیری شود.   ،فرم داوری مربوط به گاياالين طرا ي

 

و   .5 انتشار  تولیا،  نامه  تفاهت  نهايي  اينترنتي نسخه  فروش  و  الکترونیک  تولیا محتوای    فروش محتوای ديجیتال در نصوص 

و   گلستان  پتشکي  علوم  دانشگاه  بین  ما  في  فناورکتاب  و  توسعه  موافق،  ارونا  يارو  یشرکت  نظر  با  شا  مقرر  و  مطرح   ،

نفر هیأت علمي مورد  اقاامات الزم صورت پذيرد. همچنین مقرر شا ضمن تعريف پروتکل، برای محتوای چنا رسانه ای يک

 تحت نظارت ايشان ارزيابي گردد.   مايامالتي ی  تأيیا  راست تعیین و محتوا

 

 

 

 


