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 1399 دي  -موضوع: صورتجلسه شوراي انتشارات : آذر
 مکان جلسه: مجازي در فضاي واتس آپ 

 
روز  4 صورت مجازي (صوتی، نوشتاري) به میزان  و به   جلسه شوراي انتشارات دانشگاه با حضور اعضاء

تشکیل و  موارد ارجاعی و   در سایت مجازي واتس آپ  1399  دي –آذر هفته  متناوب بین  چهار

ناوین تایید و  مورد بررسی قرار گرفت. عو محتواي آن  کتاب  عنوان رخواستهاي واصله جهت ارزشیابی  د

و نتایج به  جهت استعالم به وزارتخانه ارسال گردید .پس از دریافت استعالم مجددا جلسه مجازي برگزار 

 ردید.شرح ذیل حاصل گ

 
 Monitoring Mechanical Ventilationت و شروع ترجمه کتاب با عنوان   درخواس -1

Using Ventilator Waveforms  التور یبا استفاده از شکل موج ونت ی کیمکان ه یتهو یش و عنوان فارسی پا 
توسط سرکار خانم دکتر فاطمه   2018سال انتشار : اول   ویرایش :   Jean-Michel Arnal نام نویسندگان :   

  ائده جهانگیري، احمد رضا باباخانی، رضوان بابایی مطلق محمدي پور، و دانشجویان پرستاري بهنام علیزاده، م
 مطرح و  

 
  درمان انواع بیماري هاي انگلی به انضمام فارماکولوژي درخواست تائید عنوان و شروع تالیف کتاب با عنوان -2

توسط  پانته آ جاللی و مهدي شایان فرد کارشناس ارشد میکروب شناسی، دکتر مهربان   داروهاي ضد انگلی
الحتی  دکتري دارو سازي و متخصص قارچ شناسی ، ، محمد یاراحمی دکتراي تخصصی قارچ شناسی، وحید  ف

 رئیسی دکتراي تخصصی انگل شناسی  مطرح مصوب شد.
 
    آموزش کاربردي تکنیک هاي مولکولی درخواست تائید عنوان و شروع تالیف کتاب با عنوان -3

Real-time PCR,LAMP , HRM    محمد  ، رئیسی دکتراي تخصصی انگل شناسی  وحید توسط  آقاي
یاراحمی دکتراي تخصصی قارچ شناسی، نسرین سهرابی کارشناس ارشد ژنتیک سلولی،  زهرا علیزاده کارشناس  

ارشد انگل شناسی، شهرزاد شادابی کارشناس ارشد ویروس شناسی پزشکی، الهام مومنی کارشناس ارشد  
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                                                            شرط تغییر عنوان به                 بیولوژي سلولوي مولکولی  مطرح و ب
                    مصوب شد.

 
 Illustrated Anatomy OF THE Head ANDدرخواست شروع ترجمه کتاب با عنوان   -4

Neck : نویسندگان MARGARET J. FEHRENBACH , SUSAN W. HERRING : 

توسط علیرضا ریحانی   با عنوان فارسی  آناتومی مصور سر و گردن  2017 سال انتشار : پنجمین ویرایش 

دکتري تخصصی جراحی دهان فک و صورت محمدي، گالره ابالغیان دکتري تخصصی پروتزهاي دندانی و  

ت و دانشجوي دکتري حرفه اي دندانپزشکی کوثر مالیی اردستانی ، سحر عزیزي، سارینا صادقی  ایمپلن

قهنویه، فائزه گندمی روزبهانی ، حانیه سادات مهدویان، و علی رشیدي دکتراي تخصصی علوم تشریح  

مطرح و مقرر شد که  یک عضو هیات علمی داراي تخصص دکتراي علوم تشریح در تائید مطالب کتاب  

ر علی رشیدیان اضافه و چون ترجمه کتاب  آقاي دکت اسم   حضور داشته باشد . لذا با این شرط مصوب و 

اتمام یافته است لذا مقرر گردید که دکتر رشیدیان کتاب را مورد بازبینی قرار دهد و در قسمت  مقدمه از  

 ایشان تشکر شود.

 

ا تخصص  درخواست کنندگان  تا حدودي هم  مقرر شد، عناوین درخواستی تالیف یا ترجمه کتاب که ب -5

خوانی ندارد،  یک فرد با تخصص عنوان  با موافقت  کلیه درخواست کنندگان در امر تالیف یا ترجمه  

معرفی و مانند دیگران در کار اثر مشارکت کامل داشته باشد و رتبه ایشان در بین درخواست کنندگان با  

درخواست  به شورا ارسال   کتاب ، تالیف و ترجمه  عد از اتمام  و اگر بموافقت کل آنها انجام پذیرد.  

براي پیشگیري از مسائل اخالق در  میگردد،  و کتاب اتمام یافته فقط مورد بازبینی  فرد  قرار میگیرد 

انتشار،  نام فرد اضافه شده  به صورت زیر نظر و یا با همکاري نوشته شود و اگر امکانش نبود در قسمت  

 د.  گرد دانی از ایشان تشکر و قدر  مقدمه کتاب
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