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در محل دفتر معاون تحقیقات و فناوری  10:30ساعت  ،14/11/1399شنبه مورّخ سوّمین جلسه شورای انتشارات، روز سه مطرح شده در جلسه:اهم نکات 

 دانشگاه، تشکیل گردید.

  ,Dialuxی افزارها نرم با کار محیط روشنایی کاربردی طراحی"با عنوان در این جلسه  کتاب خانم آرزو متین، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت 

calculux, lighting Reality & Relux" بررسی شد ،به منظور تعیین داور برای آن . 

در این بررسی، کتاب فاقد ساختار و چارچوب مشخّص، تشخیص داده  قرار گرفت.مجدّد نژاد مورد بررسی ن متن کتاب خانم دکتر زهره سرحدیهمچنی

 شد.

 مصوبات

 ردیف مصوبه

از مؤلف درخواست شود که کارهای ذیل را انجام  ،اعم از تعیین داور و سایر مراحل، خانم آرزو متین کتابانتشار  ادامه روندبه منظور  گردیدمقرر 

 دهند:

 مرتبط با کتاب تشریح مبانی نظریو اهمیت  ،تعاریف ،توصیف ،اب برایتکردن فصلی به آغاز کالف( اضافه

درج لوگو و نام دانشگاه علوم پزشکی ز نویسندگان ا نامهرضایتارائه کتبی ترتیب نویسندگان کتاب و همچنین مشخّصات کامل و ارائه کتبی  ب(

 تحقیقات و فناوری  تبه معاون بم بر روی جلد کتاب

 " lighting Reality & ReluxDialux, calculux , افزارهای روشنایی شاملراهنمای کاربردی کار با نرم"تغییر نام کتاب به  -3
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 2 جهت داوری به متخّصص دهان و دندان ارسال گردد. ادنژکه کتاب خانم دکتر زهره سرحدی مقرر گردید

مقرر گردید که از نویسنده  نژاد،خانم دکتر زهره سرحدی با توجه به نظر اعضای جلسه شورای انتشارات مبنی بر نیاز به ویرایش متن کتاب

 به داور دیگری هم ارسال گردد. جهت ویرایش ادبی،  ی انتشاراتود تا توسط شوراکتاب مجدداً ویرایش شکه محترم کتاب درخواست شود 
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نامه نویسندگان از درج لوگو و نام مشخّصات کامل و ترتیب نویسندگان کتاب و همچنین رضایت ،نژادمقرر گردید که  خانم دکتر زهره سرحدی

 تحویل دهد.  تحقیقات و فناوری تمعاونصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی بم بر روی جلد کتاب را به 
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