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 زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

 

 یرفرانس هامطرح و از انجا ره ، اصوووک یلف زیولوژو یدر خواستتت اقای درتر ر تتا ر متي مبني بر ت وين رتا   .1

یشتنهاد شت  با نويسن ه   پلذا رمک رنن ه استت    با  جم مناست  وجود منبعي   موجود در بازار  جیم مي باشت  

و فهرست بن ی و سرفصل های   جم رمتربا  را   تمن مشت ن نمودگ گروه اختصتا تي  رتا     تا  مکاتبه شتود 

و جهت  نماين نتشارات دانشگاه ارسال به شتورای ا  ه همراه رفرنس های بکار برده شت ه ب مج دا ت وين و مشت ن 

 ارسال گردد. یه داوری اول

 

 Health Communication,5002رمال ال ين میررريمي در خصوص ترجمه رتا   سی  درتراقای  درخواست  .1

سال از چاپ رتا  ا لي و ع م انطباق با معیار های شورای انتشارات دانشگاه   11مطرح و با عنايت به گذشت   ود 

 تأيی  قرار نگرفت.  مورد

 

مطرح و با عنايت به ع م  یاژبد شناسف انسانف باژینف،چاپ مج د رتا  درخواست اقای علیر ا محرری مبني بر  .3

 تغییرات در رتا   مورد تأيی  قرار گرفت. 

 

  لوگرگارلنورلدااپیکمپلکسوا  لویویسیدلورلدا و    و انگل های نوظهور و نادر در انسوا  پاست  داور نهايي رتا  های   .4

تتألی  اقتای درتر  تام  ر ني مطرح و با عنايت به نترات دارواگ مورد تايی  علمي قرار گرفت. ولیکن از انجا ره    

مقرر ش  با نويسن ه مکاتبه  مي باش   و دارای همپوشتاني مو وعي  ذرور در  یطه انگل شتناستي  محتوای رت  م

 تتت حه چاپ نماين . می اگ  100وال  يک رتا  با  جم   ود  شتتتود  تتا رتا  های مذرور را با هم ادوام و در 

همچنین  مقرر ش  با تصتوي  شت .    ريال 000/000/10ه ينه چاپ و    ارثر  %81اپ رتا  مذرور  مايت از چ

جل  مي بايست به معاونت تحقیقات و فناوری تحويل  10نس ه و  100نويستن ه مکاتبه شتود   اقل می اگ تیرا    

 گردد.

 

 

ترجمه اقای درتر مرجاني و  (Molecular Diagnosticsرتا  تیت  ) 4ب ش   از %10 مج د اولیه یداورپاس   .1

 مطرح و با عنايت به نتر داوراگ مبني بر ع م  رورت ترجمه رتا  مذرور  مورد تأيی  قرار نگرفت.همکاراگ 



 
 

 و همکاراگ ای درتر اس یترجمه اق Heterogeneity of Cancer Metabolismرتا    پاست  داوراگ نهايي  .6

ره رتا  ترجمه و رمک درستتي مي از انجا . مطرح و با عنايت به رعايت نترات داوراگ مورد تأيی  چاپ مي باشتت 

تصتتوي  شتت . همچنین  مقرر شتت  با نويستتن ه  000/000/30ه ينه چاپ و   ارثر  6331 %می اگ  مايتباشتت   

 جل  مي بايست به معاونت تحقیقات و فناوری تحويل گردد. 10نس ه و  100مکاتبه شود   اقل می اگ تیرا  

 


