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 1391 سال كميته نشر كتاب اولين جلسه

و فناوري:���� 
	:����–��/�/�:���� دفتر معاونت پژوهشي/��–��

������ � �	��	�� ����:

.جلسه با نام خدا آغاز شد

و« با چاپ كتاب ترجمه با عنوان-  منوط به رعايت نظرات ارزياب محترم مبني»...پهنه بندي عوامل بيوفيزيكي موثر بر توليد محصوالت كشاورزي

.بر انجام ويراستار علمي موافقت شد

. با چاپ كتاب مذكور موافقت شد»صادق چوبك پيشتاز ناتوراليسم در ايران« با توجه به ارزيابي مجدد كتاب-

. با توجه به نظرات ارزياب محترم موافقت شد»شيمي صنعتي« با چاپ كتاب-

ها« رزياب محترم كتابا با توجه به نظرات- و پوسته  ارزياب كتاب مذكور به صورت ترجمه ارائه مقرر شد ضمن ابالغ نظرات»تئوري صفحات

. شود

. مشروط به انجام ويرايش علمي موافقت شد»حسابداري شركتها« با چاپ كتاب-

و كنترل( رباتيك« با چاپ كتاب ترجمه با عنوان- . با توجه به نظرات ارزياب محترم موافقت شد»مدلسازي، طراحي مسير

شد رعايو»)1ج(تحرير المجلد« با چاپ كتاب ترجمه با عنوان- .ت ارزياب محترم موافقت

. ترجمه دكتر عرفاني موافقت شد»اقتصاد سنجي« با چاپ مجدد كتاب-

شد10 با استفاده از سهمينه»سيستم هاي مقاوم سازه اي در ساختمانهاي بلند« با چاپ كتاب- . درصد پژوهانه موافقت

. با چاپ كتاب مذكور موافقت شد»روش هاي نوين بهينه سازي عددي«ب با توجه به ارزيابي مجدد كتا-

. موافقت شد»آناليز رياضي« با چاپ مجدد كتاب-

 كميته نشر كتاب در خصوص تبديل طرحهاي پژوهشي به كتاب مقرر شد كه حق الزحمه آن معادل26/11/89 پيرو صورتجلسه مورخه-

. درصد كتب تاليفي لحاظ شود70

و با شرايط اعالم شده توسط ناشر موافقت»محافظت از يخبندان « رخواست اقاي دكتر رحيمي در رابطه با اخذ مجوز از ناشر كتابد-  مطرح

.شد
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 1391اولين جلسه كميته نشر كتاب سال

و فنـاوري:���� 
	:����–��/�/�:���� دفتر معاونت محترم پژوهشي/��

	��	�� ���������� � �:

و آقاي موالئي در رابطه با نحوه حمايت مالي وزارت ارشاد از چاپ كتاب- مجموعه« با توجه به توضيحات سركار خانم دكتر اسماعيلي

و لزوم پرداخت قسمتي از هزينه هاي چاپ توسط دانشگاه، مقرر شد معادل سهم»ت همايش بين المللي گويشهاي مناطق كويري ايران مقاال

و صرفا با آرم دانشگاه سمنان چاپ شودد . انشگاه كتب مذكور بدون استفاده از حمايت مالي وزارت ارشاد

. با توجه به نظرات ارزياب محترم موافقت شد»)2ج(محافظت از يخبندان« با چاپ كتاب ترجمه با عنوان-

. با ذكر صلوات خاتمه يافت30/15 جلسه در ساعت


