
 

 

 بسمه تعالی

 9ساعت  رأس با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری و اعضا محترم شورا  دانشگاه با نام و یاد خداوند مهربان، جلسه شورای انتشارات

 در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید و موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند: 1/11/1399چهارشنبه مورخ  صبح روز

 مصوبات جلسه:

«  مقدمه ای بر ایمنی مواد و تجهیزات آزمایشگاه های زیستی » عنوان با کتاب تألیف خصوص در ........... دکتر آقای درخواست .1

 .گردد ارسال داوری جهت گردید مقرر و مطرح

خودکارآمدی  »، «با نوجوانانسبک زندگی سالم و نحوه برخورد  »عنوان با سه کتاب  تألیف خصوص در ........... خانم درخواست .2

اهمیت و نقش بازی در مهارت های اجتماعی و کنترل خشم در  »و  «تحصیلی غلبه بر استرس و اضطراب کنکور و امتحان

موافقت  هابا چاپ کتابو عدم وابستگی نویسنده به دانشگاه علوم پزشکی  ها تخصصی نبودن کتاب با توجه به و مطرح «کودکان

 .نگردید

با توجه به  و مطرح «ECC-CRP2020تغییرات گایدالین  »عنوان با کتاب ترجمه خصوص در ...............آقای دکتر  درخواست .3

 .اینکه ترجمه از این کتاب بود با چاپ کتاب موافقت نگردید

جه به نظر مطرح و با تو «اساس مولکولی بیماری ها»عنوان با سمیرا اصغرزاده دکتر توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات .4

الزم به ذکر است به دلیل اینکه نویسنده  گردید. تأیید شورا توسط چاپ داوران و انجام اصالحات توسط نویسنده، کتاب جهت

عالوه بر آرم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خواستار گذاشتن آرم دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز می باشند لذا در شورا مصوب 



اید تا هماهنگی های الزم با وزارت خانه و دانشگاه مذکور تقاضانامه کتبی جهت این امر به معاونت ارسال نمگردید نویسنده 

 صورت گیرد.

مطرح و با توجه به  «سالمت تکنسین فوریت های پزشکی»عنوان با آقای سلمان یداللهی توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات .5

 .گردید تأیید شورا توسط چاپ جهته، کتاب نظر داوران و انجام اصالحات توسط نویسند

 با عنوان شده در خصوص کتاب تألیف .................سرکار خانم  درخواست .6

« A course in English:What students of medicine need ti know » اینکه  به توجه با مجدد مطرح گردید و

 داده اطالع محترم نویسنده به مراتب و نگردید موافقت آن چاپ با بودند، داده تشخیص چاپ قابل غیر را نیز کتاب سوم داور

 .ودش

مطرح و با توجه  «درسنامه ژنتیک برای دانشجویان پزشکی»عنوان با ثریا قاسمی دکتر توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات .7

 گردید. تأیید شورا توسط چاپ به نظر داوران و انجام اصالحات توسط نویسنده، کتاب جهت

 

اصول مشاوره های قبل از جراحی به انضمام مشاوره های »عنوان بارئیسی  احمد دکتر توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات .8

 گردید. تأیید شورا توسط چاپ مطرح و با توجه به نظر داوران و انجام اصالحات توسط نویسنده، کتاب جهت «حاملگی

موقعیت »و «آموزش بالینی اثربخش»عنوان با................. دکتر خانم توسط شده تألیف کتب داوری نظرات انجام شده اصالحات .9

مقرر گردید به دلیل هم سو بودن موضوع، کتاب ،با توجه به نظر داور مشترک دو کتاب .مطرح گردید «های یادگیری در بالین

 .ها ادغام و جهت بررسی نهایی به داور مربوطه ارجاع داده شود 

 

 


