
 شورای انتشارات دانشگاهصورتجلسه 

 

تشکیل و موارد زير مورد  01:31رأس ساعت  10/10/99شنبه مورخ چهار روز99دانشگاه در سال  شورای انتشاراتجلسه  اولین

 بحث و بررسي قرار گرفت:

 

زی و راضیه طالبي مطرح و مقرر بدتتر سخ  ، تألیف خانم هاایمنی دارویی در پرستاری کودکانپاسخ  داوری نهايي تتا    .0

مورد ن ر داوری انجام شخخنه و پا از اعلال احخخ مات مورد ن ر با تا تغییرات گردد شخخن ن ر داور نهايي به نويسخخننه ارجا  

 تتا  در قطع جیبي چاپ شود. طبق ن ر داور پیشنهاد شن  چاپ تتا  موافقت مي شود. هلچنین

 

ا مطرح و مقرر شن ب چرخه سلولیني و دردی قوجق در خصوص تألیف تتا  آقايان دتتر عبنالج ل مرجا درخواست .2

نويسننه مکاتبه شود ضلن مشخص تردن اينکه آيا دانشگاه علوم پزشکي بابل هم مامي تتا  است يا خیر، و رعايت ضوابط 

رفرنا های جنين و بر طبق شیوه رفرنا نويسي ونکوور استفاده از  حفحه، 011شورای انتشارات، شامل: مجم تتا  ال اقل 

 برای شورا ارسال گردد و جهت داوری نهايي ارسال گردد.مجندا 

  

 راهنمایرخواست خانم دتتر مرضیه قرائتي مبني بر درج آرم دانشگاه علوم پزشکي گلستان بر روی چاپ مجند تتا  د .3

لن ضو مقرر شن با نويسننه مکاتبه شود مطرح  ،بیعی رحمیخونریزی غیر ط-بالینی تشخیص و درمان در طب ایرانی

وزارت متبو  ارائه نلاينن. را از طريق دفتر طب ايراني خود درخواست ارائه مستننات نويسننه مسئول بودن در تتا  مذتور، 

ضلنا رضايت ناشر را در خصوص درج آرم دانشگاه و در حورت تأيین با درج آرم دانشگاه بر روی جلن تتا  موافقت مي شود. 

 ارسال نلاينن.بر روی چاپ جنين تتا  مذتور اخذ و به شورای انتشارات دانشگاه 

 

نی راهنمای بالیجلن تتا   درخواست خانم دتتر مرضیه قرائتي مبني بر درج آرم دانشگاه علوم پزشکي گلستان بر روی .4

و مقرر شن با نويسننه مکاتبه شود مطرح و مراقبت های قبل از بارداری  اقدامات -تشخیص و درمان در طب ایرانی

ضلن ارائه مستننات نويسننه مسئول بودن در تتا  مذتور، درخواست خود را از طريق دفتر طب ايراني وزارت متبو  ارائه 

شنهاد شن با دفتر طب ايراني پی . هلچنیندر حورت تأيین با درج آرم دانشگاه بر روی جلن تتا  موافقت مي شودنلاينن و 

 مکاتبه شود انتشارات دانشگاه علوم پزشکي گلستان پا از تأيین، آمادگي چاپ تتا  مذتور را دارد.

 

آخرين  از آنجا ته نسخه مذتورمطرح و  Drugs for the Heart 2103درخواست آقای دتتر خوری مبني بر ترجله تتا   .0

پا از تأيین  جهت داوری نهايي ارسال شود و ضلن ثبت تتا  در سامانه وزارت متبو ، مقرر شنورژن موجود مي باشن، 

ت ضلنا گروه مترجلین مي بايس بنون ملايت مالي مورد تأيین است. ا آرم دانشگاه علوم پزشکي گلستانچاپ تتا  ب ،داوری

 ل شورای انتشارات دانشگاه نلاينن.تحوياز تتا  را جلن  01
 

 


