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  به صورت مجازی برگزار گردید. 28/08/99جلسه شورای انتشارات روز چهارشنبه 

 معارفه اعضای شورای انتشارت صورت گرفت. این جلسه که اولین جلسه شورای انتشارات دانشکده بود ،در . 1

 مورد بررسی و تایید قرار گرفت .آیین نامه و فرمهای تهیه شده برای اداره انتشارات و کتب توسط اعضای شورا . 2

های های حذف، شناسایی و جداسازی باکتریهای آبی: روشمحیطنیتروژنی در ترکیبات » بررسی پیشنویس . 3

راد و آقای دکتر عباس رضایی در شورای تالیف خانم دکتر سمیه دهقانی، دکتر بتول محب « یتریفایرنیتریفایر و دن

 جهت بررسی و اظهار نظر ارسال گردد. 102و  101گردید به دو نفر داور با کدهای انتشارات مطرح شد و مقرر 

 

  به صورت مجازی برگزار گردید. 29/09/99 جلسه شورای انتشارات روز شنبه

 

های های حذف، شناسایی و جداسازی باکتریهای آبی: روشمحیطنیتروژنی در ترکیبات » نتیجه داوری پیشنویس . 1

راد و آقای دکتر عباس رضایی در شورای انتشارات مورد تالیف خانم دکتر سمیه دهقانی، دکتر بتول محب« یتریفایرنیتریفایر و دن

  بررسی قرار گرفت و نظرات داوران به نویسنده ارجاع داده شد تا بر اساس نظرات داوران، اصالحات صورت گیرد .

فرهبد مورد بررسی قرار گرفت و طبق نظر اعضای شورا. مقرر گردید تالیف خانم بتول  «هوشمندانه خرید کن» پیشنویس .2

عنوان کتاب تغییر یابد تا با محتوای کتاب همخوانی داشته باشد. همچنین به دلیل وجود کتاب مشابه، از نویسنده درخواست گردید 

  تا اظهارات خود را مبنی بر تازگی اثر خود ارسال نمایند .

 

  به صورت مجازی برگزار گردید. 29/10/99دوشنبه جلسه شورای انتشارات روز 

 

یزدان در شورای انتشارات مطرح شد و طبق تالیف آقای موسی بامیر، دکتر رضا صادقی و محمد رضا چشم "رسانی پزشکیاطالع"نویس پیش.1

 هت ادامه روند و نشر در دانشکده علوم پزشکی سیرجان امتیاز الزم را کسب نکرد. نظر اعضای شورا، کتاب مورد نظر ج

ی دالیل ارسال شده از طرف خانم فرهبد درباره تازگی اثر ایشان بررسی و مورد پذیرش اکثریت اعضا قرار گرفت و مقرر گردید کتاب برای داور.2

 ارسال گردد.  104و  103تخصصی به داور با کد 


