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 1399بهمن اسفند ع: صورتجلسه شوراي انتشارات : موضو
 مکان جلسه: مجازي در فضاي واتس آپ 

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

استهاي  تشکیل و  موارد ارجاعی و درخو در سایت مجازي واتس آپ  1399  دي  هفته متناوب بین  دو 

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

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

 ردید.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 :   

  ه جهانگیري، احمد رضا باباخانی، رضوان بابایی مطلق محمدي پور، و دانشجویان پرستاري بهنام علیزاده، مائد 
 بعلت عدم حضور درخواست کنندگان مطرح نشد. 

 
درخواست تائید عنوان و شروع تالیف کتاب با عنوان اصول کنترل عفونت در بیمارستانها توسط خانم سعیده  -2 

ه ملکشاهی دکتراي تخصصی  پیري و زینب عالیپور کارشناسان ارشد پرستاري و زیر نظر خانم دکتر فرید 
آموزش بهداشت در شوراي انتشارات مطرح و بشرط نوشتن کلمه تدوین و گردآوري به جاي مولفان به تصویب  

 رسید. 
 
آقایان دکتر حامد افخمی، منصور   توسط   "درخواست  تائید عنوان و شروع تالیف کتاب با عنوان واکسنها -3

تی، خانم مریم السادات هاشمی نسب، محمد مهجور،مهدیه  خالدي، هومن خلیفه پور، سید مهدي سادا
ابوالفتحی، مونا ذاکري فر، امیر حسین خیرخواه، سعید سپهرنیا، عاطفه اکبري مطرح  و بشرط موارد زیر مصوب  

 شد. 
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در کنار درخواست کنندگان باشد. البته چون کتاب نوشته شده است   يدارو ساز یعلم اتیه ياز اعضا یکی  -
تشکر   شانیو در قسمت مقدمه کتاب از ا  د ینما يهمکار اضافه شده  کتاب را داور ی از بار اخالق  يریجهت جلو گ

 شود.  
کتاب   نصورتیا  ریدر غ فیکنندگان باشد کتاب تال  تدرصد منابع کتاب از درخواس  5تا 1اگر   نکهیا  گر ید -

 است.  نیتدو
 باشد .  يکتاب هم از گروه  داروساز یعلم راستاریو  -
 
 "ینیبال يعمل و کاربردها سمیها ، مکان کیوتیب یآنترخواست  تائید عنوان و شروع تالیف کتاب با عنوان  د -4

توسط آقاي دکتر امین حسنوند و خانم ستایش فرهادي دانشجوي پزشکی مطرح و بشرط اینکه کتاب بصورت  
 گردآوري باشد به تصویب رسید.
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