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              خبر:و متن  عنوان 
 1041خرداد ماه   –هشتاد و چهارمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه 

 صبح؛ مکان : سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری 13: 34شروع جلسه :  43/1044/ 40شنبه؛  سه

 اعضای محترم شورای انتشارات پس از سالم و درود بر محمد و آل محمد جلسه شورای انتشارات دانشگاه با حضور

 به شرح ذیل برگزار گردید.متن خبر  طبق دستور جلسه 

 

 

: 

 2 تکامل همگرای پروتئین اسپایک » کتابچاپ  داوری بررسی –cov  –sars   ها بر تاثیر انواع ویروس

عضو محترم هیات  اتیترجمه آقای دکتر سید جعفر عدنانی ساد « covid-19های ها و واکسناثربخشی درمان

داوران، اثر فوق را به همراه  پس از انجام اصالحات مورد نظر موافقت گردید مطرح و علمی دانشگاه و همکاران

مجوز چاپ به شورای انتشارات دانشگاه ارائه نمایند تا پس از تائید نهایی،  تصمیماخذ نسخه نهایی آن جهت 

 ، صادرگردد.مترجمینبرای اثر فوق با نام و آرم دانشگاه و با هزینه شخصی 

  و گردآوری سرکار خانم دکتر مریم ترجمه  «آنچه بیماران روماتولوژی باید بدانند» کتاب پیشنهاد چاپبررسی

% از سواالت عموم 09که مطالب کتاب باید پاسخگوی اینبا توجه به  محترم هیات علمی دانشگاه معصومی

تر به تمامی جنبه های این بیماری مجددا به صورت گستردهمردم در خصوص این بیماری باشد مقرر شد 

 به این شورا ارسال گردد. ارزیابیجهت پرداخته و 

  و اقدامات( )مفاهیم ، فرایندها 0202اصول پرستاری کوزیر و ارب »بررسی تخلفات انجام شده در چاپ کتاب

در چاپ کتاب  تخلفات صورت گرفته بحث و بررسیکه پس از مطرح  ترجمه دکتر معصومه اکبری و همکاران

 مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.  گفتپیش

  پ مورخ 6205/02مین جلسه شورای انتشارات دانشگاه به شماره: ٌپیشنهاد بازخوانی و اصالح مصوبه هفتاد/

تعیین تعداد کتب تحویلی از طرف  مطرح و پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورا مقرر شد 02/2/7231

 .مترجمین به اداره کتب و انتشارات دانشگاه توسط شورای انتشارات تعیین و ابالغ گردد مولفین/

 /+-انتهای پیام 


