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 «صورتجلسه شوراي انتشارات دانشگاه»
 فناوري  حل برگزاري: معاونت تحقيقات وم                                                                                                   18جلسه شماره: 

 ساعت خاتمه:        13روع: ساعت ش                                                                               8/07/1398تاريخ برگزاري: 

 
بهادر ، دكتر پرويز كوخايی دكتر انبا حضور آقاي 13رأس ساعت  8/07/98شنبه مورخ دودهمين جلسه شوراي انتشارات دانشگاه روز جه
واه و سينعلی صفاخح ،زاده لیو سعيددكتر  حسن سليمانی،، دكتر اميد پژند، دكتر محمدرضا عسگري، دكتر معباسعلی وفايیدكتر و  باقري

انشگاه اد مركزي دناوري ستفدر محل سالن جلسات معاونت تحقيقات و  جميله مهديزاده و افسانه مفتوندكتر معصومه سلمانی، خانم ها 
 تشكيل شد و موارد ذيل مورد تصويب و ارزيابی قرار گرفت:

 غايبين: 

بر روي گاه درج آرم دانشجهت  ايشان و همكار مريم جليلیدكتر  خانماثر  "...  کندیم دینچه دهان مرا تهدآ  "كتاب  اليفبررسی ت -1
 كسب امتياز: كتاب و 

 كسب نمود. را امتياز           اعضا بررسی و داوران و كتاب توسط 

وي بر رانشگاه درج آرم دت جهو همكاران  م جليلیمريدكتر  خانماثر "... منیا یدرمان دندانپزشک " كتاب و گرد آوري اليفبررسی ت -2
 كسب امتياز:كتاب و 

 كسب نمود. را امتياز           اعضا بررسی و داوران و كتاب توسط 

 درج آرمهت ج ايشان كارهم و خواه یطاهره كمالخانم دكتر اثر "ارتقا سالمت يبرنامه ها یابیارزش "كتاب  و ترجمه بررسی تاليف -3
 كسب امتياز:روي كتاب و  بردانشگاه 

 كسب نمود. را امتياز        بررسی و  اعضاكتاب توسط 

بر روي اه رج آرم دانشگدجهت  خواه یطاهره كمالدكتر  خانم اثر "الکساندر کیدرمان کمردرد با تکن " كتابو ترجمه بررسی تاليف  -4
 كسب امتياز:و كتاب 

 كسب نمود.  راامتياز           بررسی و اعضا كتاب توسط 

 داوريفرم هاي  بازبينی-5

 صميم گيري در خصوص تعيين تفاوت گردآوري و تاليف كتابت-6

 صميم گيري در خصوص محاسبه حداقل امتياز ترجمه و تاليفت-7
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 :حاضرين در جلسه

 پرویز کوخاییدکتر 

و رئیس  معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه

 شورا

 بهادر باقريدکتر  

 دبیر شورا

 عباسعلی وفاییر دکت

  عضو شورا

 

 پژند دیامدکتر 

  عضو شورا
 دکتر سعید ولی زاده

 عضو شورا

 جمیله مهدیزاده

 عضو شورا

 حسینعلی صفاخواه

 عضو شورا

 دکتر محمدرضا عسگري

 عضو شورا

 یمانیدکتر محسن سل

 شورا عضو

 دکتر معصومه سلمانی

 عضو شورا

 

 

 

   افسانه مفتون   تهیه و تنظیم:

 شورا سارشناک

 
 


