
 شوراي انتشارات دانشگاه جلسه هجدهمین و صورتجلسه صد                          

دقیقه در سالن امام جواد )ع( معاونت  10.30ساعت 12/03/1400شوراي انتشارات دانشگاه مورخ جلسه هجدهمین  و صد  

بحث و تصمیم گیري  سامانه كتاب موردبودن  Web Base  با توجه به تحقیقات با حضور اكثريت اعضاء تشكیل و موضوعات ذيل

 قرار گرفت:

مراحل  هیدر سامانه پژوهان ثبت و كل 163كد با  )، خانم دكتر مريم باعزم تالیف " یادیبن یسلولها یصول کشت عملا "كتاب  .1

در چاپ با لوگو دانشگاه. مجوزصدور  مبنی برموافقت اعضاء محترم شورا  توجه بهبااست(: بوده  Web Baseو گردش كار آن  يداور

 با اليهزار ر 200000صفحه هرصفحه  91 يكتاب به ازا فیحق تال محاسبه29/10/1399انتشارات مورخ  يشورا 116جلسه 

 مورد تصويب قرار گرفت. الير18200000 مبلغ

در سامانه پژوهان ثبت و   165د با ك )، دكتر نازي نجاتتالیف خانم  " در سرطان ینیو تسک یتیحما یهامراقبت ". كتاب 2

چاپ با  مجوزصدور  مبنی برموافقت اعضاء محترم شورا  توجه بهبااست(: بوده  Web Baseو گردش كار آن  يمراحل داور هیكل

 150000صفحه هرصفحه   376يكتاب به ازا فیحق تال محاسبه04/09/1399مورخ  115انتشارات يدر  جلسه شورالوگو دانشگاه.

 مورد تصويب قرار گرفت. الير56400000 مبلغبا   اليهزار ر

و  يمراحل داور هیدر سامانه پژوهان ثبت و كل  165د با ك )، آقاي دكتر يزدان قندي ،" سندرم بروگادا هیاصول پا "كتاب . 3

در  جلسه  چاپ با لوگو دانشگاه مجوزصدور  مبنی برموافقت اعضاء محترم شورا  توجه بهبااست(: بوده  Web Baseگردش كار آن 

 مبلغبا  اليهزار ر 200000صفحه هرصفحه  74 يكتاب به ازا فیحق تال محاسبه29/10/1399مورخ  116انتشارات  يشورا

 مورد تصويب قرار گرفت. الير14800000

 182د با ك )جاويدان،ترجمه آقاي محسن  "کایانجمن قلب آمر 2020 نیدالیدر گا ECCو  CPRنکات  نیمهمتر" . كتاب4

مبنی موافقت اعضاء محترم شورا  توجه بهبااست(: بوده  Web Baseو گردش كار آن  يمراحل داور هیدر سامانه پژوهان ثبت و كل

 147 يكتاب به ازا فیحق تال محاسبه 29/10/1399مورخ  116انتشارات  يدر  جلسه شورا چاپ با لوگو دانشگاه مجوزصدور  بر

 مورد تصويب قرار گرفت. الير11760000مبلغ با اليهزار ر 80000صفحه هرصفحه  

وزارت  یزیبرنامه ر یعال ی)براساس سرفصل شورا یپزشک یها تیدر فور یو اطالعات فن اتیعمل ندیفرآ" كتاب. 5

 Web Baseو گردش كار آن  يمراحل داور هیدر سامانه پژوهان ثبت و كل 182د با ك )، تالیف آقای هادی جعفری منش"بهداشت(

مورخ  108انتشارات  يدر  جلسه شورا چاپ با لوگو دانشگاه مجوزصدور  مبنی برموافقت اعضاء محترم شورا  توجه بهبااست(: بوده 

مورد  لایر15600000مبلغ با هزار لایر 100000صفحه هرصفحه   156 یکتاب به ازا فیمحاسبه حق تال04/12/1397

 تصویب قرار گرفت.



 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسی براي "  شکم یولوژیراد اتیکل"دكتر نويد میرحسینی  با عنوان :آقای بررسی كتاب  -6

 داور ارسال گردد.

جهت بررسی با نظر اعضاء محترم شورا " ینیبال یچالش ها یآفاز یتوانبخش "عبدالرضا ياوري  با عنوان :آقای بررسی كتاب  .7

 داور ارسال گردد. 2براي 

با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسی  " به زبان ساده یو رفتار یدرمان شناخت ".بررسی كتاب خانم ملیحه فالحی با عنوان :8

 داور ارسال گردد. 2براي 

با نظر اعضاء محترم  " یو عروق یقلب یها یماریدر ب یدرمان هیتغذ "با عنوان : قانيوا يحامد جعفر. بررسی كتاب آقاي دكتر 9

 داور ارسال گردد. 2شورا جهت بررسی براي 

با نظر  "(نینو یکردی)با رو یفارس اتیزبان و ادب ۀدرس نام ". بررسی كتاب آقاي دكتر مراد علی سعادت شجاع با عنوان :10

 داور ارسال گردد. 2اعضاء محترم شورا جهت بررسی براي 

 ی)نگاه یپزشک-ستیآن در ز نینو ینانو ذرات طال و سامانه ها "فريد میرحسینی با عنوان : بررسی كتاب آقاي دكتر. 11

با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسی  "(یپزشک-ستیآن در ز یو کاربردها یکیاپت اتیخصوص ه،یته یجامع به روشها

 داور ارسال گردد. 2براي 

 181كد با  ،  فاطمه قهرمانیخانم دكتر تالیف " (یت ی)س یوتریکامپ ینگاربرش  یفیو کنترل ک یکیزیف یمبان "كتاب  .12

 با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسی براي  استبوده  Web Baseو گردش كار آن  يمراحل داور هیدر سامانه پژوهان ثبت و كل

 .داور سوم ارسال گردد

در 198 كد با  ،  اكرم ولی زادهخانم تالیف " خوب صحبت کردن و غلبه بر ترس و خجالت یآسان برا ییلکنت ، روشها "كتاب  .13

 رد شد. با نظر اعضاء محترم شورا ، استبوده  Web Baseو گردش كار آن  يمراحل داور هیسامانه پژوهان ثبت و كل

سامانه پژوهان ثبت و كلیه مراحل داوري و گردش در   192با کد  یابوالمعصوم میمر" تالیف خانم  چشم کیاپت یمبان.کتاب " 14

 ..بوده، با توجه به تايید نهايی هر دو داور و با موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با لوگوي دانشگاه تايید گرديدWeb Base  كار آن

اسامی حاضرين جلسه: دكتر علیرضا كمالی، دكتر معصومه كالنتري، دكتر افسانه طاليی، دكتر مريم باعزم، دكتر فاطمه سیف، دكتر 

خانم عصمت  آقاي دكتر مجتبی بیانی ،خانم بهیه كهنسال،  ، دكتر رحمت اله مرادزاده،، دكتر محبوبه خورسندي كتايون وكیلیان، ، 

 خانم معصومه ملک حسینی عسگري، 

دكتر منیژه كهبازي، دكتر محمدرضا پالیزوان، ، دكتر سعید چنگیزي آشتیانی، دكتر معصومه ،  دكتر كبري راهزانیاسامی غائبین : 

 ، خانم دكتر افروز نخستیندكتر علی گنجی دكتر پارسا يوسفی چايجان ،صوفیان، 

  



 


