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در محل دفتر معاون تحقیقات و فناوری  10ساعت 29/01/1400شنبه مورّخ دوجلسه شورای انتشارات، روز  چهارمین اهم نکات مطرح شده در جلسه:

 دانشگاه، تشکیل گردید.

 در این جلسه آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه به منظور بازنگری بررسی گردد.

 نرم با کار محیط روشنایی کاربردی طراحی"با عنوان  درخصوص روند چاپ کتاب خانم آرزو متین، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت درخواست 

 . بررسی شدبا توجه به چاپ کتاب   " Dialux, calculux, lighting Reality & Reluxی افزارها

 بررسی گردید. "جدید فناوری و معدن تجهیزات محور انسان طراحی "با عنوان کتاب خانم زهره فضلی عضو هیات علمی دانشکده بهداشتن همچنی

 مصوبات

 ردیف مصوبه

 زنگری آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه موارد ذیل اعمال گردد:اا توجه به ضرورت بب مقرر گردید

 اعضای شورا به شرح ذیل تعیین گردیدند: –ماده چهار الف( 

 رییس شورامعاون پژوهشی بعنوان -

 مدیر منابع علمی و اطالع رسانی بعنوان قائم مقام شورا-

 مقام شورا عضومدیر پژوهشی دانشگاه بعنوان -

 رییس اداره انتشارات دانشگاه بعنوان دبیر شورا-

 مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه عضو شورا-

 یک نفر عضو هیات علمی از دانشکده پرستاری بعنوان عضو شورا-

 نفر عضو هیات علمی از دانشکده بهداشت بعنوان عضو شورایک -

 یک نفر عضو هیات علمی از دانشکده پزشکی بعنوان عضو شورا-

 سال تغییر یافت. 2مدت عضویت اعضاء از سه سال به  -1تبصره 

 حذف گردید. -2تبصره 

 به شرح ذیل اصالح گردید:-5ماده 
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 فناوری دانشگاه می باشد و در غیاب ایشان به عهده مدیر منابع علمی و اطالع رسانی می باشد. مسولیت اداره شورا به عهده معاونت تحقیقات و

 ب(در راستای اجرای ماده چهار آیین نامه، اعضای هیات علمی هریک از دانشکده ها بعنوان عضو شورا به شرح ذیل پیشنهاد گردید که در صورت

 ست دانشگاه معرفی گردند:موافقت به همراه سایر اعضاء جهت ابالغ به ریا

 دانشکده پرستاری و مامایی : سرکارخانم دکتر ندا محمدی نیا

 دانشکده بهداشت: سرکارخانم دکتر ویکتوریا مومن آبادی

 دانشکده پزشکی : سرکارخانم دکتر نوشین هاشمی

 عد مطرح و در صورت تایید اعمال میگردد.ج(بازنگری سایر مواد و بندهای آیین نامه پس از بررسی و کارشناسی و استعالم در شورای ب

 به کلیه دانشکده ها ابالغ گردد که در دسترس ذینفعان قرار گیرد.د(مقرر گردید آیین نامه جدید پس از بازنگری و تایید 

  ,calculux, lighting RealityDialux ی افزارها نرم با کار محیط روشنایی کاربردی طراحی "مقرر  گردید کتاب خانم آرزو متین با عنوان 

& Relux"  داور داخلی از گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت به شرح ذیل ارسال گردد. 2با توجه به موضوع برای داوری به 

  سرکارخانم مهندس زهره فضلی-2جناب آقای مهندس ابراهیم نظری -1
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با توجه  "جدید فناوری و معدن تجهیزات محور انسان طراحی "مقرر گردید درخواست خانم زهره فضلی در خصوص چاپ کتاب ترجمه با عنوان  

میباشد و موضوع کتاب در سامانه مداد غیرقابل بررسی اعالم گردیده است مجدداً عنوان ثبت  97به اینکه درخواست ایشان مربوط به سال 

 سامانه گردد و پس از تایید در شورا جهت بررسی و تعیین داور مطرح گردد.
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