
 

 

 بسمه تعالی

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

صبح در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید و موارد زیر مطرح و مورد بررسی  8س ساعت أر 21/08/1399چهارشنبه مورخ 

 قرار گرفتند:

 جلسه: مصوبات

مؤلفین کتب پنج رفرنس از بین کل رفرنس های کتاب خود را به نتایج حاصل از پژوهش های خود مقرر گردید  .1

 اختصاص دهند.

مقرر شد بررسی  ضمن موافقت با کلیات آن درخواست سامانه آی دیجی داک مبنی بر انعقاد قرار داد در جلسه مطرح و .2

 پذیرد.صورت های الزم جهت همکاری با این مرکز 

 های مشاوره انضمام به جراحی از قبل های مشاوره اصول »عنوان با کتاب تألیف خصوص در...............دکتر آقای درخواست .3

 .گردد ارسال داوری جهت گردید مقرر و مطرح«  حاملگی

 جهت گردید مقرر و مطرح «بخش اثر بالینی آموزش »عنوان با کتاب تألیف خصوص در ............. دکتر خانم درخواست .4

 .گردد ارسال داوری



 گردید مقرر و مطرح «بالین در یادگیری های موقعیت» عنوان با کتاب تألیف خصوص در ............... دکتر خانم درخواست .5

 اثر بالینی آموزش»  های عنوان با کتاب دو  مشترک داوری ............... دکتر آقای گردید مقرر .گردد ارسال داوری جهت

 .دهند انجام مقایسه جهت را «بالین در یادگیری های موقعیت»  و «بخش

 گردید مقرر و مطرح«  ها بیماری مولکولی اساس »عنوان با کتاب تألیف خصوص در ................ دکتر خانم درخواست .6

 .گردد ارسال داوری جهت

 در دوره طرح نگارش اصول»عنوان با دهکردی اللهی فتح فریبا دکتر توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات اصالحات .7

 .گردید تأیید شورا توسط چاپ جهت و شد انجام «پزشکی علوم

 شد انجام «درمانی سلول بر مروری»عنوان با زاده اصغر سمیرا دکتر خانم توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات اصالحات .8

 .گردید تأیید شورا توسط چاپ جهت و

 مطرح «پزشکی دانشجویان برای ژنتیک درسنامه»عنوان با قاسمی ثریا دکتر خانم توسط شده تألیف کتاب داوری نظرات .9

 اقدام کتاب چاپ به نسبت آن از پس و نموده اقدام داوران نظرات اصالحات انجام به نسبت محترم مؤلف گردید مقرر و

 .نمایند تحویل انتشارات دفتر به نهایی تأیید جهت چاپ از قبل را نهایی نسخه گردد اعالم نامبرده به ضمناً.نماید

 مجدد«  استئوآرتریت درمان در جدید رویکردی»عنوان با شده تألیف کتاب درخصوص .............. دکتر آقای درخواست .10

 بودند، داده تشخیص چاپ قابل غیر را کتابنیز  سوم داور همسو با نظرات داوران قبلی، اینکه به توجه با و گردید مطرح

 .شد داده اطالع محترم نویسنده به مراتب و نگردید موافقت آن چاپ با

 


