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برگزار گرديد و  در سالن كنفرانس امام جواد)ع(1401/  07 /20شوراي انتشارات دانشگاه مورخ جلسه  و بيست و چهارمين صد 

 و تصويب قرار گرفت: مورد تبادل نظر موضوعات ذيل

در سامانه پژوهان ثبت شده  223ترجمه جناب آقاي عبدالرضا ياوري، اين كتاب با كد  روش هاي تحقيق در زبان كودك  . كتاب1

بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز  Web Base و كليه مراحل داوري و گردش كار آن

 چاپ با لوگوي دانشگاه تاييد گرديد.

 آقاي جناب تاليف هاي رايج تشخيص پزشكي و مولكولي در آزمايشگاه انگل شناسي اصول كار، تجهيزات و روش كتاب .2

بوده،  Web Base آن كار گردش و داوري مراحل كليه و شده ثبت پژوهان سامانه در 172كد با كتاب اين ، خواه قاسمي رضا دكتر

) معادل ريال 20850000 مبلغ با و  با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با لوگوي دانشگاه

 دو ميليون و هشتاد و پنج هزار تومان( مورد تاييد قرار گرفت.

 209، اين كتاب با كد  د جعفري وايقانحام دكتر آقاي جناب تاليف تغذيه درماني در بيماري هاي قلبي و عروقي كتاب .3

بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء  Web Base در سامانه پژوهان ثبت شده و كليه مراحل داوري و گردش كار آن

مورد تاييد  ) معادل سه ميليون و ششصد هزار تومان(ريال 36000000 محترم شورا، صدور مجوز چاپ با لوگوي دانشگاه و با مبلغ

 قرار گرفت.

پزشكي)نگاهي جامع به روشهاي تهيه، خصوصيات اپتيكي و -نانو ذرات طال و سامانه هاي نوين آن در زيست .كتاب4

پژوهان ثبت شده و كليه مراحل  سامانه در 202 كد با دكتر فاطمه سيف خانم سركار تاليف پزشكي(-كاربردهاي آن در زيست

بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با لوگوي  Web Base داوري و گردش كار آن

 ) معادل هشت ميليون و پانصد و بيست هزار تومان( مورد تاييد قرار گرفت.ريال85200000 دانشگاه و با مبلغ

پژوهان ثبت شده و كليه مراحل  در سامانه پژوهان 205با كد  دكتر يزدان قندي آقاي جناب  تاليف سيانوز در نوزادان  . كتاب5

بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با لوگوي  Web Base داوري و گردش كار آن

 ار گرفت.) معادل دو ميليون و سيصد و شصت هزار تومان( مورد تاييد قرريال23600000 دانشگاه و با مبلغ

پژوهان ثبت شده و كليه مراحل  در سامانه پژوهان 206با كد  دكتر مهدي صالحي آقاي جناب  تاليف  مفرح القلوب . كتاب6

بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا، صدور مجوز چاپ با لوگوي  Web Base داوري و گردش كار آن

 ) معادل چهار ميليون و هشتصد هزار تومان( مورد تاييد قرار گرفت.ريال48000000 دانشگاه و با مبلغ

پژوهان  در سامانه پژوهان 225با كد  دكتر حامد جعفري وايقان آقاي جناب  تاليف روغن هاي گياهي و قلب سالم  كتاب .7

بوده، با توجه به تاييد نهايي داوران و موافقت اعضاء محترم شورا،  Web Base ثبت شده و كليه مراحل داوري و گردش كار آن

 تاييد مورد( تومان هزار پنج و هشتاد و هفتصد و ميليون  ) معادل يكريال17850000 صدور مجوز چاپ با لوگوي دانشگاه و با مبلغ

 .گرفت قرار



 در 223 كد با دكتر يوسف عباسي ليف جناب آقايتا سيستم شنوايي وتعادل  آناتومي ،فيزيولوزي و نكات باليني  . كتاب8

 .داور خارج از دانشگاه ارسال گردد1داور داخلي و  2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  كتاب اين پژوهان، سامانه

يد سيد سع  دكتر آقاي جناب تاليف  دهندههاي قرمز خون و اختالالت خونريزيهاي گلبولمروري بر بيماري . كتاب9

 .داور ارسال گردد 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  كتاب اين پژوهان، سامانه در234 كد با حسني

با  در سامانه پژوهان ، اين كتاب236با كد   نازنين سرلك خانم ترجمه جلد اول-كاردرماني در اختالل عملكرد فيزيكي كتاب .10

 .داور ارسال گردد 2نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي 

 پژوهان، سامانه در 237 كد با دكتر يوسف عباسي آقاي جناب تاليف آناتومي و جنين شناسي سيستم ادراري تناسلي  . كتاب11

 .داور ارسال گردد 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  كتاب اين

با كد   دكتر فاطمه عزيزي سليمان خانم تالف حات پزشكي پر كاربرد و واژگان تخصصي تغذيهچكيده اصطال  كتاب .12

 با نظر اعضاء محترم شورا به دليل كاربردي نبودن كتاب مورد تاييد قرار نگرفت. در سامانه پژوهان ، اين كتاب238

 در 239 كد با مهدي پناهيان تاليف جناب آقاي كم شنوايي: راهنماي متخصصين گوش و حلق و بيني براي تقويت  . كتاب13

 .داور ارسال گردد 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  كتاب اين پژوهان، سامانه

با نظر اعضاء  كتاب اين پژوهان، سامانه در 241 كد با دكتر نسرين روزبهاني  خانم سركار تاليف آالينده ها و سالمت  . كتاب14

 .بررسي براي چند داور متخصص خارج از دانشگاه گرددمحترم شورا جهت 

با  كتاب اين پژوهان، سامانه در 241 كد با  نجات نازي دكتر خانم سركار تاليف مراقبت حمايتي و تسكيني در سرطان . كتاب15

 .داور ارسال گردد 2نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي 

  جلسه: حاضرين اسامي 

، دكتر مريم باعزم، دكتر كتايون وكيليان، ، دكتر علي دكتر محبوبه خورسندي دكتر علي جديدي، ،دكتر مهدي صالحي

خانم معصومه ملك  ، دكتر رحمت اله مراد زاده ، فاطمه سيفدكتر  خانم ، دكتر رحمت اله مراد زاده ، دكتر فاطمه سيف گنجي،

 حسيني

 :جلسه غائبين اسامي

، دكتر سعيد چنگيزي آشتياني، دكتر معصومه صوفيان، دكتر  دكتر افسانه طاليي ،دكتر محمدرضا پاليزوان،  دكتر معصومه كالنتري

 خانم عصمت عسگري ،دكتر سوسن صالحي  پارسا يوسفي چايجان،دكتر افروز نخستين ،دكتر كبري راهزاني، دكتر منيژه كهبازي،



  

  

 


