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 ساعت شروع :
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 تاریخ جلسه :
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 مکان جلسه:

دفتر معاونت 

 پژوهشی

 : جلسهرئیس 

کاوس صلح دکتر 

 جو

 یلیل دکتر  -دکتر نجفی پور    -دکتر مدبر

 نژاد یمصل

 غائبین

جلسه 

: 

 - انیانسبح دیسع   -دکتر فاصله  - -دکتر اسالمی  –دکتر عابدی -دکتر صلح جو 

 پوران زاهدی نیا

 حاضرین جلسه :

 شرح جلسه : 

 و...کتب  امتیازچاپ ، داوری ، بررسی درخواست 

 مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

ست   1 کتاب با عنوان  چاپدرخوا

مبانی فیزیک پزشکککی  "

کاربرد آن در تجهیزات   و 

 آقای مربوط به "هوشککبری

 و همکارانمجید کوثری 

با آرم طبق نظر داور محترم ، پس از اعمال اصالحات مقرر گردید 
 شود.دانشگاه چاپ 

یپژوهش معاونت  
 نویسنده

بیتصو خیتار از  کارشناس 
یپژوهش  

 نویسنده

ست  2  عنوان با کتاب چاپ درخوا

 "بهداشت روانی و اعتیاد"

 مصلی نژاد و دکتر خانم  توسط
 همکاران

با توجه با اینکه یکی از داوران نظر مثبت و دیگری نظر منفی در مورد 
 شود.چاپ داشتند مقرر شد به داور سوم ارسال 

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

ست   3  عنوان با کتاب چاپدرخوا

توسط   "مرگ در آکواریوم"

 خانم دکتر سبزی

کتاب مورد نظر توسط اعضای شورا مطالعه شده و با توجه به اینکه در 
 اولویت شورای انتشارات دانشگاه نیست با داوری و چاپ آن موافقت نشد.

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

تیاااز کتاااب      4 م مای      "ا راهن

 "بالینی تکنولوژی جراحی 

و  خااانم شااااادفرمربوط بااه 
 همکاران

یپژوهش معاونت موافقت شد.امتیاز  1/1با کسب  بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

ست چاپ کتاب با عنوان   5 درخوا

سالم " مربوط به خانم  "کمر 

 زهرا برقرار

توجه به نظرات شورا این یک کتابچه آموزشی است و در حد یک  با
 پمفلت آموزشی می تواند باشد نه کتاب . برای چاپ موافقت نشد.

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

 نویسنده

فرم ارزشیابی تالیف کتب و آیین نامه تالیف و ترجمه جلسه آینده بازنگری  بازنگری آیین نامه 6
 شود.

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

 حاضرین جلسه :

                                  پوران زاهدی نیا                               دکتر اسالمی                                      عابدیدکتر دکتر صلح جو                                       

 انیسبحان دیسع دکتر فاصله                                  

 

        


