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تشکیل و موارد زير مورد  10:00رأس ساعت  04/10/1400شنبه مورخ  روز1400دانشگاه در سال   شورای انتشارات جلسه اولین  

 بحث و بررسي قرار گرفت:

 

دکتر م دی  آقای  ، تألیف    ی انیهای شوهه ت کنا در ب  ا گش ی  اصوو  يششوگش ی ک ترت   ه ه  کتابايي  پاسخ  داورا  ن   .1

و پیشخخن اد شخخد عنوا   مطرح   به همراه خانم دکتر قرائتي و آقای دکتر م دی يوسخخ ي زير ن ر دکتر علي ت ي پور زروندی

ز  ا )پس از تأيید داور ن ايي(ذمايت کتاب،  میزا   در خصخو  تأيید اا  و و ترجیحا کلمه شخبه کرونا ذف  گردد   خالصخه تر 

جلد    100برای   ( 000/000/80هزينه اا  )ذد اکثر  %80میزا  ذمايت    تألی ي و کمک درسخخي  مي باشخخد  آنجا که کتاب

  مورد تصويب قرار گرفت

 

مطرح و  مشوالتت رای  در م ابه  کیهه ددرد ک دیش یو( خانم دکتر شخ ره کالگری در خصخو  تألیف کتاب     درخواسخت  .2

 ارسال گردد ج ت داوری اولیه  کتاب    %20م رر شد  

 

 علیرضا و  کمالي  و آقايا  سروش پری، امامي  فاطمه بفرافشا ،  درخواست آقای دکتر محمد رضا کالني به همراه خانم ها ب ناز .3

مطرح و م رر شد با نويسنده مکاتبه    ،يارتشرسون از دیدگاه يزشالی مویالوییآبادی در خصو  تألیف کتاب   دولت کارگر

ج ت ادامه کار به شورای  ، يک ن رعضو هیأت علمي متخصص نورولوژی را   مشخص نمود  دقیق گروه هد   نضمگردد تا  

  معرفي نمايند دانشگاه انتشارات 

 

گردآوری/ تألیف خانم دکتر سیما بشارت به همراه آقای فاضل املشي مطرح    تأمل انتقادی در يزشالیکتاب  پاس  داورا  اولیه   .4

 ارسال گردد  و م رر شد ج ت داوری ن ايي 

 

 Emery Elements of Medical  های ايشا  تحت عنوا درخواست های آقای دکتر سمائي در خصو  ترجمه کتاب   .5

ed th16and Genomics,  Genetic    مفکور ترجمه شده است، با ترجمه کتاب مواف ت  مطرح و با توجه به اينکه کتاب

کتاب    نگرديد  خصو    ,Gene-Environment Interactions in Psychiatry: Nature, Nurtureدر 

Edition, Kindle Edition   st1Neuroscience     آنجا که از اا  کتاب ذدود شته است، در صورت  سال گف  6از 

داليل خود را در خصو  اهمیت و ضرورت ترجمه کتاب ارائه   ،تمايل به ترجمه، ضمن ارائه مجوز کتبي از ناشر يا نويسنده

 نمايند  

 

مع فی ک تارب د يایگاه های داده بشوانفورماتشالی در تحقشقات گردآوری کتاب   درخواست خانم دکتر شمس آبادی در خصو    .6

 ارسال گردد و م رر شد ج ت داوری ن ايي  مط ح  ژنتشالی

 



مطرح و    ،م ابه  ي ستاری از نوزاد ي  خط درخواست خانم دکتر ذمیرا خدام در خصو  از سرگیری فرايند تألیف کتاب   .7

 ارسال گردد ج ت داوری ن ايي نمايند و  با نويسنده مکاتبه شود کل کتاب را به شورای انتشارات ارائهم رر شد 

 

،  دکتر م دی شی  عربي   ا ،  تألیف آقايیدر علو(  يزشال یسو شب تارب د نانوذرات مغراب  یمقدمه اپاسخ  داورا  ن ايي کتاب   .8

در  ارسخال گردد   ج ت داوری ن ايي  توسخ  نويسخندگا ،  و خانم سخبحاني مطرح و م رر شخد اصخالذات انجام شخده  دکتر امیني  

شخخد  ز آنجا که کتاب تألی ي و کمک درسخخي  مي با)پس از تأيید داور ن ايي( اخصخخو  تأيید اا  و میزا  ذمايت کتاب،  

 جلد مورد تصويب قرار گرفت  100(  برای 000/000/80هزينه اا  )ذد اکثر   %80میزا  ذمايت  

 

و پاس  گردآوری خانم دکتر خدام  ،  م تزی دیکر  یت  یتت یم ابه  يس از جاگذار یرشبای یراهر ا پاس  داور ن ايي کتاب   .9

  ارسال گردد مطرح و م رر شد فايل اصالح شده و ن رات نويسنده ج ت داوری ن ايي مجدد    ،نويسنده به ن رات داور ن ايي

 همچنین م رر شد نويسنده داليل و ضرورت گردآوری کتاب مفکور را به شورای انتشارات ارائه نمايند 

 
 

هنرور و خانم ها زهره پرانام و معصومه میرکريمي، در  درخواست آقای دکتر مسعود محمدی به همراه آقای دکتر محمد رضا  .10

مطرح و م رر شد با نويسنده مکاتبه شود،    ت ج ان دانش؛ مفاهشم ک رکیال دها در علو( يزشالیخصو  گرد آوری کتاب  

 ارسال گردد   اولیه به شورای انتشارات دانشگاه ارائه نمايند و ج ت داوری اولیه  20%

 

مطرح     در رادیویوژی  90مثه   درخواست خانم دکتر سمیه لیواني  به همراه خانم مريم ابوال اضي در خصو  گردآوری کتاب   .11

  ا  مجدد  ويراو م رر شد با نويسنده مکاتبه شود مطالب را به صورت منسجم، همراه با رفرنس ها و در صورت امکا  به همراه تص

 ارسال گردد  ج ت داوری ن ايي  م رر شد   يندبه شورای انتشارات دانشگاه ارسال نما

 

تألیف آقای دکتر هنرور و همکارا  ابالغي وزارت متبوع، مبلغ   تغذیه در بش اران مهتت به سلدر خصو  هزينه اا  کتاب    .12

 مورد تأيید قرار گرفت    000/000/50

 
 

مطرح و م رر شد    تایهد شراسی انسانی بایشریاا  و ويرايش مجدد کتاب    و درخواست آقای علیرضا محرری در خص  .13

 ارسال گردد  و در صورت تأيید ايشا  مجوز درج آرم دانشگاه بدو  ذمايت مالي به کتاب داده شود  ج ت داوری ن ايي 

 


