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با توجه  به صورت مجازي برگزار گرديد و موضوعات ذيل 13/09/1400شوراي انتشارات دانشگاه مورخ و بيست و يكمين جلسه صد 

 بحث و تصميم گيري قرار گرفت: بودن سامانه كتاب مورد Web Base  به

در سامانه 187تاليف آقاي دكتر سيد محمد جفر حائري، اين كتاب با كد  سيستميك رويكرد با فوقاني اندام باليني آناتومي . كتاب1

 محترم اعضاء موافقت با و داور دو هر نهايي تاييد به توجه با بوده، Web Base پژوهان ثبت و كليه مراحل داوري و گردش كار آن

 .گرديد تاييد دانشگاه لوگوي با چاپ مجوز صدور شورا،

 مراحل كليه و ثبت پژوهان سامانه در 195 كد با كتاب اين ،  اي باليني ترجمه آقاي عبدالرضا ياوريه چالش: آفازي توانبخشي .2

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

 .گرديد تاييد دانشگاه لوگوي

 مراحل كليه و ثبت پژوهان سامانه در 194 كد با كتاب اين فالحي مليحه خانم تاليف  اري به زبان سادهرفت و شناختي درمان .3

 اعضاء موافقت با و  داور دو از يكي سوي از پذيرش و اصالحات انجام به توجه با ، بوده، Web Base آن كار گردش و داوري

 .گردد ارسال سوم داور براي شورا محترم

 .داور ارسال گردد 2با نظر اعضاء محترم شورا جهت بررسي براي  در نوزادان تاليف آقاي دكتر يزدان قندي، اين كتاب كتاب سيانوز .4

باتوجه به عدم پذيرش توسط يكي از  206 كد با كتاب اين ، صالحي مهدي دكتر آقاي گردآوري " مفرح القلوب خالصه " كتاب  .5

 داوران با نظر اعضاء محترم شورا مقرر شد جهت بررسي براي داور سوم )خارج از دانشگاه علوم پزشكي اراك( ارسال گردد..

ترم با نظر اعضاء مح 209 كد با حائري جفر محمد سيد دكتر آقاي تاليف سيستميك رويكرد با تحتاني اندام باليني آناتومي . كتاب6

 .داور ارسال گردد 2شورا جهت بررسي براي 

با نظر اعضاء محترم شورا : )نويسنده اول كتاب عضو هيئت  صمدي عبدالصمد آقاي تاليف بيماران احياء براي . دستورالعمل هايي7

 د.جهت بررسي براي دو داور ارسال گرد علمي دانشگاه باشد و در عنوان نيز كلمه بيماري كرونا حتما قيد شود(

 Van آموزشي طراحي الگوي اساس بر نگارش"زنان هاي بيماري اصول طاليي نكته يك و هزار يك درسنامه". كتاب 8

Patten  گردآوري و تاليف خانم مهرنوش قائم مقامي با نظر اعضائء محترم شورا : )يك نويسنده از متخصص زنان به نويسندگان

 ردد.اضافه شود ( جهت بررسي براي دو داور ارسال گ

  :جلسه حاضرين اسامي

دكتر مريم باعزم، دكتر فاطمه سيف، دكتر كتايون وكيليان، ، دكتر محبوبه خورسندي  ، دكتر عليرضا كمالي، دكتر معصومه كالنتري

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



 :جلسه غائبين اسامي

دكتر افسانه طاليي ، دكتر محمدرضا پاليزوان، ، دكتر سعيد چنگيزي آشتياني، دكتر معصومه صوفيان، دكتر پارسا يوسفي 

دكتر  دكتر علي گنجي ،دكتر منيژه كهبازي دكتر كبري راهزاني، ، آقاي دكتر مجتبي بياني  نخستين، افروز دكتر  ،چايجان

 سوسن صالحي

  

 


