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 «صورتجلسه شوراي انتشارات دانشگاه»
 فناوري  حل برگزاري: معاونت تحقيقات وم                                                                                                   16جلسه شماره: 

 12:45ساعت خاتمه:        12روع: شساعت                                                                                15/02/1398تاريخ برگزاري: 

 
، دكتر پرويز كوخايی كترد انبا حضور آقاي 12رأس ساعت  15/02/98دهمين جلسه شوراي انتشارات دانشگاه روز يكشنبه مورخ شانز

انم ها جميله فاخواه و خصينعلی گري، دكتر محسن سليمانی، حسدكتر علی ولی نژادي، دكتر اميد پژند، دكتر محمدرضا عسعباسعلی وفايی و 
د تصويب و رد ذيل مورو موا در محل سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري ستاد مركزي دانشگاه تشكيل شد مهديزاده و افسانه مفتون

 ارزيابی قرار گرفت:
  زاده ولی سعيدغايبين: آقاي دكتر 

 امتياز:  همكاران جهت كسب واثر خانم دكتر نازيال عاملی  " اصول و تکنیک هاي رایج ارتودنسی "بررسی پيش نويس ترجمه كتاب  -1

 كسب نمود. را % امتياز  57/92كتاب توسط اعضا بررسی و 

كسب  مكاران جهتاثر آقاي دكتر مهدي محمديان مستان آباد و ه "نکات بازبینی ارگونمی در کشاورزي " بررسی ترجمه كتاب -2
 از:امتي

 كسب نمود. را % امتياز  8/78كتاب توسط اعضا بررسی و 

كتر داثر خانم  "هآمادگی جامع: راهنمایی براي تغییر موفقیت آمیز در جهت ارتقاء سالمت جامع "بررسی تاليف و ترجمه كتاب  -3
 طاهره كمالی خواه و همكاران جهت كسب امتياز:

 سب نمود. كرا % امتياز  14/68كتاب توسط اعضا بررسی و 

ر دكتآقاي  اثر "پرستاري داخلی و جراحی برونر و سورداث عملکرد هماتولوژیک )خون شناسی(  " بررسی تدوين و ترجمه كتاب -4
 محمدرضا عسگري و همكاران جهت كسب امتياز:

 كسب نمود. را % امتياز  28/81كتاب توسط اعضا بررسی و 

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

 كتاب جهت داوري براي جناب آقاي دكتر سروش نيا ارسال گردد.

 :كسب امتيازجهت رضا عسگري  اثر آقاي دكتر محمد "نکات برجسته احیا قلبی ریوي  "كتاب  بررسی ترجمه -6

 .اي آقايان دكتر عباسعلی ابراهيميان و دكتر محسن سليمانی ارسال گرددكتاب جهت داوري بر
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 :حاضرين در جلسه

 پرویز کوخاییدکتر 

و رئیس  معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه

 شورا

 علی ولی نژاديدکتر  

 دبیر شورا

 عباسعلی وفاییدکتر 

  عضو شورا

 

 پژند دیامدکتر 

  عضو شورا
 محمدرضا عسگريدکتر 

  راعضو شو

 محسن سلیمانیدکتر 

  عضو شورا

 حسینعلی صفاخواه

 عضو شورا

 جمیله مهدیزاده

 عضو شورا

 

   افسانه مفتون   تهیه و تنظیم:

 شورا ارشناسک

 
 


