صورتجلسه کميته تأليف و ترجمه
اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در سال 98روز یک شنبه مورخ  98/40/61رأس ساعت  64044تشکیل و موارد
زیر مورد بحث و بررسي قرار گرفت0
 .6پاسخخد داوران نیایي کتاب بيماری های گوش و حلق و بينی و سررر و گر تألیف آقای دکتر محمد حسخخین تازیکي
مطرح و با عنایت به تأیید داوران با چاپ کتاب موافقت و حداقل  644نسخه چاپ و مقرر شد  64جلد رایگان به
معخاونخت تحقیقخات و فناوری تحویل گردد .حداکثر میزان حمایت از چاپ کتاب مذکور  04/444/444ریال به
همراه حق التألیف تعیین گردید.
 .2پاسخخد داور نیایي کتاب رویکر به جنبه های متابوليکی  PCOSگردآوری خانوم دکتر ملیحه آزاده راه مطرح و مقرر
شخد از دانشکده پزشکي استعمم شود و در وورت عدم احراز هیأت علمي ایشان ،با یکي از کارکنان دانشگاه که در
گردآوری کتاب همکاری دارند ،قرار داد بسخته شود و در وورت تأیید نیایي داوران حداقل  644نسخه چاپ و 64
جلد رایگان به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل گردد .حداکثر میزان حمایت از چاپ کتاب مذکور 04/444/444
ریال به همراه حق گردآوری تعیین گردید.
 .0پاسد داور نیایي کتاب اصول تهویه مکانيکی ر  ،ICUگردآوری خانم دکتر کمگری و پاسد ایشان به نظرات داوران
و مطرح و از آنجا که نویسنده درخواست جدیدی مبني بر تألیف کتاب مذکور را ارائه نمودند ،مقرر شد نسخه جدید
جیت داوری نیایي مجدد ارسال گردد .و پس از تأیید نظر ایشان با چاپ کتاب موافقت گردد .میزان حمایت از چاپ
کتاب در جلسه آتي شورای انتشارات تعیین مي گردد.
 .0درخواست آقای دکتر محسن سعیدی مبني بر اخذ مجوز چاپ کتاب Atlas of Human Pluripotentبا گذشت
بیش از 2سال از مجوز شورای انتشارات ،مطرح و مقرر شد حداقل تیراژ  644چاپ و  64جلد رایگان به معاونت
تحقیقات و فناوری تحویل گردد .میزان حمایت از چاپ کتاب مذکور  04/444/444ریال به همراه حق الترجمه
تعیین گردید.

 .5پاسخخخد داوران نیایي کتاب الکتروکار یو گرافی ر یک نگاه ،گردآوری آقای دکتر میدی زاهدی مطرح و مقرر شخخخد
نظرات داوران برای نویسخنده ارسال گردد و نسخه اومح شده و کامل جیت داوری نیایي و یک نفر متخصص قلب
و عروق ارسال گردد.

 .1درخواست آقای دکتر هادی رضوی نیکو مبني بر تألیف کتاب مبانی و روش های عملی کار با پروتئين ها ر آزمایشگاه

مطرح و مقرر شد با ایشان مکاتبه شود تا تکلیف کتاب های قبلي در دست چاپ و اقدام توسط شورای انتشارات
دانشگاه را مشخص نمایند ،سپس جیت درخواست های بعدی اقدام نمایند.
 .0درخواست خانم دکتر فاطمه جوادی اشرفي و آقایان دکتر کوکلي ،دکتر اعرابي و دکتر غممعلي ریاحي در خصوص
گردآوری کتاب اصرول ترریق مااصرو و بافه همبن (ویژه انشجویا پرشکی) مطرح و مقرر شد با نویسنده مکاتبه
شود تا کتاب را در چیارچوب شورای انتشارات دانشگاه با مستندات کامل ارسال نمایند.

 .8پاسخد داوران اولیه کتاب  Heterogeneity of Cancer Metabolism, 8102ترجمه آقای دکتر اسدی و
همکاران مطرح و مقرر شد پاسد داوران برای نویسنده ارسال و نسخه اومح شده و کامل جیت داوری نیایي
 .9ارسال گردد.

