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                                           معاونت تحقیقات و فناوری 
 8931آبان ماه  –جلسه شورای انتشارات دانشگاه  هفتاد و ششمین

 سالن مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکیصبح مکان :  1: 88شروع جلسه :  81/81/8931شنبه سه

محمد حضوری، دکتر علیرضا پور، دکتر دکتر احسان شریفی آقایان:پس از سالم و درود بر محمد و آل محمد جلسه شورای انتشارات دانشگاه با حضور 

ا... اکبری، دکتر محمد عباسی، دکتر محمد حسین ارجمندنیا، دکتر احمد حرمتی، نیا، دکتر ولیکوهپایی، دکتر سید امیر حجازی، دکتر محمد عباسی

پور، : دکتر آیدا مهدیها سرکار خانمدکتر محمد باقرزاده، دکتر سید احمد بطحایی، دکتر سعید شمس، دکتر امیر همتا، دکتر مسعود حسنوند عموزاده، 

 آقای حسنعلی فتاحی طبق دستور جلسه به شرح ذیل برگزار گردید.  دکتر ریحانه تبرائی و
 

 

مطرح درجلسه  پور قرقانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه،اله قارلیاثر آقای دکتر ذبیح« کتاب جامع ارتقاء سالمت»دوره سه جلدی  .1

% همراه با نام و آرم دانشگاه 52% و سهم مولف 52کتاب به صورت قرارداد مشارکتی که سهم دانشگاه موافقت گردید بحث و بررسی  و پس از

 چاپ گردد.

خانم دکتر ریحانه  که توسط سرکار «مروری جامع بر ترومبوز وریدی عمقی و ترومبوز وریدی سطحی  و آمبولی ریه» کتاب .5

مطرح و پس از بحث و بررسی درجلسه  می دانشگاه و سه نفر از همکاران ترجمه و گردآوری شده استتبرائی عضو محترم هیات عل

کتاب به صورت قرارداد مشارکتی که  ،توسط مولفین پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران موافقت گردیدنظرات اعضای محترم شورا، 

الزحمه ارزیابی اثر فوق برای هر شد بابت حقهمچنین مصوب  انشگاه چاپ گردد.% همراه با نام و آرم د52% و سهم مولف 52سهم دانشگاه 

 .)سی( ساعت گواهی پژوهشی صادرگردد 03داور 

دکتر رحیم عالی و دکتر حسن ایزانلو اعضای محترم  که توسط «درسنامه بیوتکنولوژی)زیست فناوری( محیط زیست» کتاب .3

و پس در جلسه مطرح  های محیطی دانشگاه تدوین و تالیف گردیده استز تحقیقات آالیندههیات علمی دانشگاه و سه نفر از اساتید مرک

، پس از پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران توسط مولفین از نقد و بررسی نظرات اعضای محترم شورای انتشارات، موافقت گردید

-همچنین مصوب گردید بابت حق .تشارات دانشگاه ارائه نمایندگیری به شورای انارزیابی نهایی توسط داور سوم نتیجه جهت تصمیم

 .مبلغ مصوب شورای انتشارات به داوران مربوطه پرداخت گرددالزحمه برای داوری اثر فوق 

که توسط آقای دکتر محمد مهدی ظاهری عضو محترم هیات علمی « همه چیز درباره اکسیژن درمانی» پیشنهاد چاپ کتاب .4

دو  پس از نقد و بررسی نظرات اعضای محترم شورای انتشارات مقرر شد تالیف گردیده است در جلسه مطرح و دانشگاه، گردآوری و

  برای دو نفراز داوران مصوب شورا ارسال گردد.نسخه از اثر فوق جهت ارزیابی و اعالم نظر 

دکتر مهدی اسدی قالهری،  ه توسطک «برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آبهای بهرهاصول و شیوه» چاپ کتاب پیشنهاد .2

دکتر حسن ایزانلو اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و سه نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان آب و فاضالب استان 

هرمزگان ترجمه و گردآوری گردیده است در جلسه شورای انتشارات مطرح و پس از بحث و بررسی نظرات اعضای محترم شورا، 

گیری به اداره انتشارات ، اثر فوق را به همراه نسخه نهایی آن جهت تصمیمگردید پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران موافقت

 .به هر داور پرداخت گردد الزحمه برای داوری اثر فوق مبلغ مصوب همچنین مصوب گردید بابت حق .دانشگاه ارائه نمایند

دکتر حسن ایزانلو، دکتر مهدی اسدی قالهری  که توسط «های فاضالب شهریخانهاز تصفیه و نگهداری برداریبهره» کتاب .6

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و سه نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان آب و فاضالب استان هرمزگان ترجمه و 

و پس از بحث و بررسی نظرات اعضای محترم شورا، موافقت گردید پس از  گردآوری گردیده است در جلسه شورای انتشارات مطرح

 .گیری به اداره انتشارات دانشگاه ارائه نمایند، اثر فوق را به همراه نسخه نهایی آن جهت تصمیمانجام اصالحات مورد نظر داوران

 .پرداخت گردد به هر داور الزحمه برای داوری اثر فوق مبلغ مصوب همچنین مصوب گردید بابت حق

دانشگاه که توسط داوران منتخب در  یعلم اتیعضو ه یاثر سرکار خانم  دکتر افسانه ماف«  دستگاه قلب و عروق حیعلوم تشر»کتاب  .5

 اتیمحترم ه یاعضا فارسانی یدکتر محسن اسالم یو آقا یدریانتشارات، سرکار خانم دکتر فاطمه ح یجلسه شورا نیهفتاد و دوم
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اصالحات انجام شده توسط  یانتشارات مطرح و پس از نقد و بررس یگرفته بود در جلسه شورا ارقر یابیورد ارزدانشگاه م یعلم

 .مولف، صادرگردد یشخص نهیاثر فوق با نام و آرم دانشگاه و با هز یاثر نامبرده، مقرر شد مجوز چاپ برا نیمولف

که توسط آقای دکتر عباس علی واشیان، کارشناس محترم  «ومای قرآن و علراهنمای روش تحقیق و مطالعه میان رشته» کتاب .8

مطرح و  در جلسه شورای انتشارات توسعه و توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد دانشگاه در دو جلد گردآوری و تالیف گردیده است

 .   مجوز چاپ با نام و آرم  دانشگاه و با هزینه شخصی مولف، صادر گردید

کارشناس محترم  ان،یواش یعلدکتر عباس یآقا تالیف« در حیطه پزشکی)طبی، فقهی و حقوقی(خطاهای تشخیصی »کتاب  .9

که توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی چاپ و منتشر گردیده است در شورای مردم نهاد دانشگاه  یسازمانها یتوسعه و توانمندساز

 ه شورای انتشارات ارائه گردد. گیری بانتشارات مطرح  و مقرر شد ویرایش جدید اثر فوق جهت تصمصم

اثر آقای دکتر محمد رضا حائری  «سواالت امتحان جامع پزشکی/ بیوشیمی»پیشنهاد چاپ الکترونیکی نرم افزار تحت اندروید   .03

برای برای دو نفر از اساتید و اعالم نظر عضو محترم هیات علمی دانشگاه مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید جهت ارزیابی 

 ارسال گردد. مرتبط

تالیف دکتر احمد حرمتی استادیار فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیات  «یمروری جامع بر عفونت هلیکوباکترپیلور»کتاب  .00

علمی دانشگاه که در هفتاد و چهارمین جلسه شورای  انتشارات دانشگاه  مورد بحث و بررسی اعضای محترم شورای انتشارات قرار 

رخواست مجدد مولف اثر فوق )پس از اعمال نظرات داوران و اعضای شورای انتشارات( و با موافقت ریاست محترم گرفته بود بنابر د

 جهت ارزیابی و اتعالم نظر برای داور سوم ارسال گردد. شورای انتشارات در جلسه مطرح و مقرر شد

خواه استادیار و فوق رمتی و دکتر ابوالفضل ایرانیدکتر احمد ح که توسط« در کودکان و بزرگساالن کبد چرب» پیشنهاد چاپ کتاب .05

انتشارات مطرح و  یدر جلسه شورا تخصصین گوارش و کبد و عضو محترم هیات علمی دانشگاه و سه نفر از همکاران تالیف شده است

 تبط ارسال گردددو نفر از اساتید مر یو اعالم نظر برا یابیدو نسخه از اثر فوق جهت ارز دیمقررگرد یپس از نقد و بررس

دکتر رحیم عالی و دکتر مهدی اسدی قالهری تدوین و تالیف گردیده  که توسط «میکروبیولوژی محیط» چاپ کتاب پیشنهادبررسی  .00

دو نفر از  یو اعالم نظر برا یابیدو نسخه از اثر فوق جهت ارز دیمقررگرد یانتشارات مطرح و پس از نقد و بررس یدر جلسه شورا است

 بط ارسال گردداساتید مرت

 که توسط آقای مهندس سعید کیال گردآوری شده است «دانشگاه علوم پزشکی قم 8931سالنامه آماری سال »پیشنهاد چاپ کتاب  .04

 .دگردینام و آرم دانشگاه موافقت چاپ آن با با در جلسه شورای انتشارات مطرح و پس از بحث و بررسی 

 

 "والسالم"


