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 ه « ـورتجلسـ» ص

   گاه شورای انتشارات دانش نام جلسه:

  ( کتب و انتشاراتاداره مسئول  اغی) زانه چهل چرردکتر فخانم    ریاست جلسه:

 

 دستور کار جلسه: 

 ارائه توضیحاتی در مورد نشر کتاب -1 

  فی در دست تال یارائه دادن جواب استعالم کتابها-2 

 که توسط دانشکده ها انجام شده   هیاول یهایمرور بررس- 3

 ی ارسال  یدرخواستها یینها  یبررس-4

چاپ کتاب التین در انتشارات مورد تایید   بحث و تبادل نظر در مورد -5

 و....Elzevierوزارت از جمله 

 کارشناس واحد کتب و انتشارات خانم فریده بردی نشین  دبیر جلسه:

 

  52:شماره جلسه

 م د پ /34110/1401 :ارهشم

 30/07/1401 :تاریخ

  :ستپیو
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 213خلی اد  066-33120232سه:دبیر جل استلفن تم 1401/ 07/ 27 به چهارشن روز و تاریخ جلسه:

 معاونت تحقیقات و فناوری سالن جلسات  :مکان جلسه 12:30-14 :ساعت جلسه

چهل سرکار خانم دکتر انتشارات با حضور   یشورا یجلسه  ، معاونت تحقیقات و فناوریدر سالن جلسات  12:30ماه راس ساعتمهر 27به مقدمه : روز چهارشن

 یجهاد دانشگاه یآزادبخت معاون فرهنگ یشارات، جناب آقاکارشناس اداره کتب و انت نینش یت ، سرکار خانم بردامسئول اداره کتب و انتشار یچراغ 

مطرح و   لیف و ترجمهکتابهای تا . در ابتدا دیگردانتشارات دانشگاه برگزار  یشورا یو اعضا  یفوق برنامه جهاد دانشگاه ریمد یحاتم یلرستان و جناب آقا

در انتشارات مورد   نیدر مورد چاپ کتاب التادامه  رد . شد ارائه یجهاد دانشگاه یدر رابطه با نشر کتاب توسط معاون فرهنگ یحاتیتوضبررسی شد وسپس 

 بحث و تبادل نظر صورت گرفت. و.... Elzevierوزارت از جمله   دییتا
 

 ف دیر
 ه مصوبح شر  

 زمان اجرا  اجرا  مسئول

قلا     هاایماریدر ب  فارمااکولو  "باا ن اوان لا  زاده    محماآقاا  دکتار امایس وسا و      بکتااتالیف  درخواست   1

 .مطرح   به شرط رنایت موارد ذیل تصوی  ش   "   نرٍ ق

 پرداخته شود. شتریب هایماریب  وپاتولو یزیدر کتاب به ف -

 ذکر گردد. ی ایمیآن فرمول ش   وذف شود   به جا ی اشکال دار  -

 آ ها ذکر  ش ه است. سی و ریز زیرفرا س اشکال     -

  سایکلماات کامال ا  ل   ساتیشاو   با   کاه ذکار ما  ی جاا  سیکلمات مختصر بکاار رفتاه در کتااب در ا لا -

 آن ذکر گردد.

 ذکر  ش ه است.  رفرا س مطال  به طور کل -

  فرزا ه چهل چراغ 

 یس    شفری ه برد
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  ولو یمکااا وب "رزا ااه چهاال چراغاا  بااا ن ااوان  خااا م دکتاار فم پااردیس کااا   درخواساات ترجمااه کتاااب خااا  2

مطاارح  Mechanobiology in Tissue Engineering " Multiscale بافاات  در مه  ساا  اساایچ  مق

   تصوی  ش .

   فرزا ه چهل چراغ

 س ی ش   برد  هیفر
 

 زارت از    ییااد تادر ا تشااارات مااوررا راد  کااه یاال فصاال از کتاااب یااا کتاااب کاماال  تاایس مقررگردیاا  بااه افاا 3

تقاا یر  یااعه ب ماال   مای اا   م تشاارSpringer, Willy, Elsevier (Science Direct )  , Scopusجملااه

 آی .

   فرزا ه چهل چراغ

 س ی ش   برد  هیفر
 

4 
اداره   انضاا  ماورد   ار خاود را یارف یال مااه آی ا ه باه  ا شاک ه هاادمقرر گردی  ر سا  کمیته هاا  ا تشاارات  

 رف   مای  .کت    ا تشارت م 

    ه چهل چراغفرزا

 س ی ش   برد  هیفر
 

 


