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 «صورتجلسه شوراي انتشارات دانشگاه»
 فناوري  حل برگزاري: معاونت تحقيقات وم                                                                                                   17جلسه شماره: 

 13ساعت خاتمه:        12روع: شساعت                                                                                10/04/1398تاريخ برگزاري: 

 
، دكتر پرويز كوخايی ردكت انبا حضور آقاي 12رأس ساعت  10/04/98شنبه مورخ دودهمين جلسه شوراي انتشارات دانشگاه روز هف

در  سانه مفتونيزاده و افا جميله مهدهينعلی صفاخواه و خانم حس ،زاده ولی سعيددكتر ، دكتر اميد پژند، بهادر باقريدكتر عباسعلی وفايی و 
 ت:ی قرار گرفرزيابمحل سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري ستاد مركزي دانشگاه تشكيل شد و موارد ذيل مورد تصويب و ا

 غايبين: دكتر محمدرضا عسگري و دكتر محسن سليمانی

و همكاران جهت كسب  محمدرضا عسگريدكتر آقاي اثر  " CPRه احیاء قلبی ریوينکات برجست "بررسی پيش نويس ترجمه كتاب  -1
 امتياز: 

 كسب نمود. را % امتياز  76/73اعضا بررسی و داوران و كتاب توسط 

 جهت كسب امتياز:رجان بهرامی نسب دكتر م خانماثر  " Futorstic Composition " كتاب اليفبررسی ت -2

 كسب نمود. را % امتياز  33/88سی و بررتخصصی  داور كتاب توسط

 جهت كسب امتياز: ايشان و همكار مهدي افتخاردكتر  آقاياثر  "حروفیه "بررسی تاليف كتاب  -3

 كسب نمود. را امتياز  %85بررسی و تخصصی  وراكتاب توسط د

 امتياز: جهت كسبان و همكار ايش طمه احسانیفادكتر  خانم اثر " یوتراپيزيمغز و اعصاب و درمان ف يها يماريب " كتاببررسی تاليف  -4

 كسب نمود. را % امتياز  52/65بررسی و تخصصی داور اعضا و كتاب توسط 

ميان جهت درج آرم دانشگاه هاش خالقی اثر جناب آقاي دكتر محمد "(2017 کمپل)تومور  "و تلخيص كتاب  بررسی پيش نويس ترجمه -5
 بر روي كتاب:

 كه توسط دكتر سروش نيا داوري شده است اشكاالت ذيل جهت تصحيح به نويسنده انعكاس داده شود:

 کلی است .عنوان کتاب خیلی  -1

 .زیرنویس جداول و عکسها انگلیسی است -2

 اشتباهات نگارشی وجود دارد. -3
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 واژه یاب ندارد. -4

 کلمات انگلیسی در متن باید حتما با حروف بزرگ نوشته شود. -5

 سخه اصلی نیز جهت بررسی ارسال شود.ضروری است ن -6

 (پيشنهادي و... )تغييرات شامل داوران گردد بررسی شد.فرم هاي طراحی شده جديد كه هر نويسنده بايد تكميل   -6

 شوراي انتشارات صادر گردد. براي كليه اعضاء الغبا -7

 

 :حاضرين در جلسه

 پرویز کوخاییدکتر 

رئیس  و معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه

 شورا

 بهادر باقريدکتر  

 دبیر شورا

 عباسعلی وفاییدکتر 

  عضو شورا

 

 پژند دیامدکتر 

  عضو شورا
 دکتر سعید ولی زاده

 عضو شورا

 جمیله مهدیزاده

 عضو شورا

 حسینعلی صفاخواه

 عضو شورا

 

   افسانه مفتون   تهیه و تنظیم:

 شورا ارشناسک

 
 


