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 پژوهش به : 

 شوراي انتشارات دانشگاه١٢٢جلسه  صورتموضوع:  
 صلوات بر پيامبر اعظم )ص( و خاندان پاكش با

 گزار گرديد و موضوعات ذيلبردر سالن كنفرانس امام جواد )ع(  ١9/0٢/١40١رخشوراي انتشارات دانشگاه مو و بيست و دومين جلسه صد    

 :و تصويب قرار گرفت مورد تبادل نظر

در سامانه پژوهان ثبت شده و كليه مراحل داوري و  206تاليف آقاي دكتر مهدي صالحي، اين كتاب با كد  خالصه مفرح القلوب . كتاب1

بوده، با توجه به تاييد نهايي داور سوم )خارج از دانشگاه( و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با  Web Base گردش كار آن

 تاييد گرديد.لوگوي دانشگاه 

در سامانه پژوهان ثبت شده و كليه مراحل  194تاليف خانم مليحه فالحي، اين كتاب با كد   شناختي و رفتاري به زبان ساده كتاب درمان .2

ز بوده، با توجه به تاييد نهايي داور سوم خارج از دانشگاه و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجو Web Base داوري و گردش كار آن

 د گرديد.چاپ با لوگوي دانشگاه تايي

در سامانه پژوهان ثبت شده و كليه مراحل داوري و گردش كار  205، اين كتاب با كد كتاب سيانوز در نوزادان تاليف آقاي دكتر يزدان قندي. 3

 لوگوي دانشگاه تاييد گرديد.بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با  Web Base آن

در سامانه  214.كتاب فرآيند پرستاري در مراقبت هاي باليني به روش بيماري محور و گام به گام، تاليف آقاي محمد گلي طالب با كد 4

 .دداور ارسال گرد 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  پژوهان، اين كتاب

درماني تاليف خانم دكتر كتايون وكيليان با كد  -آن توسط كادر بهداشتي  ري و پس از زايمان و مديريتبهداشت روان در دوران باردا .كتاب5

 .دداور ارسال گرد 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  در سامانه پژوهان، اين كتاب 217

با توجه به وجود مباحث پايه ،  ابا نظر اعضاء محترم شور 221ژنتيك كاربردي براي دانشجويان  تاليف خانم دكتر مريم موبدي با كد . كتاب6

نفر متخصص ژنتيك ويرايش گردد و كتاب تحت عنوان : ويرايش اول چاپ دوم ارائه گردد. پس از  1ژنتيك در متن كتاب، الزم است با نظر 

 اضافه شدن متخصص ژنتيك به عنوان نويسنده دوم، مجددا براي بررسي در شورا ارسال گردد.

با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي  در سامانه پژوهان، اين كتاب 222. كتاب زبان در مغز ما ترجمه آقاي عبدالرضا ياوري با كد 7

 .دداور خارج از دانشگاه ارسال گرد 2براي 

با نظر اعضاء محترم شورا  بدر سامانه پژوهان، اين كتا 223. كتاب روش هاي تحقيق در زبان كودك ترجمه آقاي عبدالرضا ياوري با كد 8

 .دداور خارج از دانشگاه ارسال گرد 2جهت بررسي براي 

با نظر اعضاء محترم  در سامانه پژوهان، اين كتاب225. كتاب روغن هاي گياهي و قلب سالم تاليف آقاي دكتر حامد جعفري وايقان با كد 9

 .ددانشگاه ارسال گردداور خارج از  1داور داخل دانشگاه و  1شورا جهت بررسي براي 

با نظر اعضاء محترم شورا جهت  در سامانه پژوهان ، این كتاب٢١5كتاب كاربرد توپ در كاردرمانی تالیف آقاي شهریار خسروي  با كد . ١0
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 .دداور خارج از دانشگاه ارسال گرد ١داور داخل دانشگاه و  ١بررسی براي 

اي ارزیابی دستی قدرت به همراه سواالت كنكور كارشناسی ارشدتالیف آقاي شهریار عضله اندام فوقانی به انضمام روش ه 50كتاب . ١١

داور خارج از  ١داور داخل دانشگاه و  ١با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسی براي  در سامانه پژوهان، این كتاب ٢٢4خسروي  با كد 

 .ددانشگاه ارسال گرد

  جلسه: حاضرين ساميا

دكتر سوسن  دكتر افسانه طاليي ، دكتر مريم باعزم، دكتر كتايون وكيليان، ، دكتر علي گنجي، ، ر معصومه كالنتريدكتر عليرضا كمالي، دكت

 خانم معصومه ملك حسيني خانم عصمت عسگري، ،  دكتر سوسن صالحي ، دكتر رحمت اله مراد زاده،صالحي 

 جلسه: غائبين اسامي

آشتياني، دكتر معصومه صوفيان، دكتر پارسا يوسفي چايجان، دكتر محبوبه خورسندي ،دكتر دكتر محمدرضا پاليزوان، ، دكتر سعيد چنگيزي 

 افروز نخستين،  آقاي دكتر مجتبي بياني ، دكتر كبري راهزاني، دكتر منيژه كهبازي،  دكتر فاطمه سيف

 

 

                                                                 
 كماليدكتر عليرضا  

 معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه

  
 


