صورتجلسه شورای انتشارات دانشگاه
دومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در سال 98روز دو شنبه مورخ  98/07/51رأس ساعت  51:30تشکیل و موارد
زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
 .5میزان حمايت کتاب تهویه مکانیکی تألیف خانم ها دکتر کالگری و دکتر خدام که با عنايت به رعايت نظرات داوران
مورد تأيید چاپ مي باشدد  %81هزينه چاپ و حداکثر  00/000/000تصويب شد .همچنین مقرر شد با نويسنده
مکاتبه شود حداقل میزان تیراژ  500نسخه و  50جلد مي بايست به معاونت تحقیقات و فناوری تحويل گردد.
 .1پاسد نويسدندگان کتاب رویکردی بر جنبه های متابولیکی سننررو تمدرا للی ییستی گردآوری خانوم دکتر
ملیحده آزاده راه و همکاران مرر و با عنايت به اناام االدددالحات مورد نظر داوران مورد تأيید چاپ قرار گرفت.
همچنین مقرر شددد با نويسددنده مکاتبه شددود حداقل میزان تیراژ  500نسددخه و  50جلد مي بايسددت به معاونت
تحقیقات و فناوری تحويل گردد.
 .3پاس داوران کتاب های انگل های نوظهور و نادر در انسا و یتاب الیکدپلکسا :یویویسیریوریرا و یوگرگارینوریرا
تألیف آقای دکتر حامد کالني مرر و مقرر شد جهت داوری نهايي مادد برای يک نفر متخصص عفوني ارسال
گردد .همچنین مقرر شد در خصوص درالد همپوشاني مرالب  1کتاب نیز از داور نظر سناي شود.
 .0پاس داوران اولیه بمش  4یتاب تیتز ( )Molecular Diagnosticsترجمه آقای دکتر مرجاني و همکاران مرر و
مقرر شد جهت داوری برای برای يک نفر متخصص بیوشیمي ارسال گردد .همچنین مقرر شد يک نفر بیوشیمیست
ترجمه سرفصل هل و مرالب کتاب دکتر هوشنگ امیررسولي را با سرفصل ها و مرالب کتاب حاضر مرابقت دهد.
 .1درخواست آقای دکتر هادی رضوی نیکو مبني بر تألیف یتاب مبانی و روش های عدلی یار با لروتئین ها در آزمایشگاه

مرر و مقرر شد جهت داوری اولیه برای  3داور ارسال گردد.

 .6درخواست آقای عابد نوری مبني بر ترجمه کتاب  Academic Entrepreneurship,7102مرر و با عنايت به عدم
ارتباط به علوم پزشکي پیشنهاد شد از طريق پارک علم و فناوری اقدام نمايند.

