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الئي، آقاي معرفت، آقاي موشامحمدي، دكتراسحاقي، دكترسعدالديندكتر:اعضاي حاضر

)با اطالع قبلي( دكتر رحيمي–دكتر محمديان:اعضاي غايب

 1391چهارمين جلسه كميته نشر كتاب سال

و فناوري:مكان 15-15/16:ساعت–16/8/91:زمان دفتر معاونت پژوهشي

و مصوبات :خالصه مذاكرات

.جلسه با نام خدا آغاز شد

را در كميته نشر كتاب تبريك گفتندابتدا آقاي موالئي با خير مقدم به جناب آقاي دكتر شامحمدي- .، عضويت ايشان

. مقرر شد فاكتورهاي آماده سازي كتب در حد عرف پذيرفته شود-

شد500 شمارگان»سوپرپالستيسيتي در جامدات بلورين« با تجديد چاپ كتاب- . نسخه موافقت

و بهسازي زير ساختهاي عمراني با كامپوزيتهاي اليافي پليمري« با توجه به نظرت ارزياب محترم با چاپ كتاب ترجمه با عنوان- »FRPمقاوم سازي

. موافقت شد

رو« محترم با چاپ كتاب ترجمه با عنوان با توجه به نظرت ارزياب- و . موافقت شد» آزمايششتكنولوژي بتن طرح اختالط

و همچنين رعايت مصوبات هيات مميزه، مقرر شد كتب دريافتي از  درصد اول پژوهانه10 سهميهدر راستاي افزايش كيفيت كتب منتشره

قاساتيد و در صورت تاييد در اولويت چاپ . رار گيرد نيز ارزيابي شود

و در چه زمان« با چاپ كتاب ترجمه با عنوان- . منوط به رعايت نظرات ارزياب محترم موافق شد»طراحي محصول ما موفق، چه بايد كرد

. با چاپ كتاب مذكور موافقت شد»دال هاي بتين اليافي كامپوزيتي تكو دواليه« با توجه به ارزيابي مجدد كتاب-

و فناوري« ارزيابي كتاب ترجمه با عنوان مقرر شد نظرات-  به مترجم اعالم شود تا در صورت تمايل از كتب به روز براي»نانو سيالها، علم

. ترجمه استفاده شود

shakspeare,s« با چاپ كتاب- Othello «شد . منوط به رعايت نظرات ارزياب محترم كتاب مذكور موافقت

و تحليل قصيده الميه العرب« با چاپ كتاب- . منوط به رعايت نظرات ارزياب محترم كتاب مذكور موافقت شد»شرح

. با چاپ كتاب مذكور موافقت نشد»شب سپيد« با توجه به نظرات ارزياب محترم كتاب ترجمه-
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دكتر سعدالدين، دكتر اسحاقي، دكترشامحمدي، آقاي معرفت، آقاي موالئي:اعضاي حاضر

)با اطالع قبلي( دكتر رحيمي–دكتر محمديان:اعضاي غايب

 1391چهارمين جلسه كميته نشر كتاب سال

و فناوري:مكان 15-15/16:ساعت–16/8/91:زمان دفتر معاونت پژوهشي

و كارهاي هوشمند« شد نظرات ارزياب محترم كتاب ترجمه با عنوان مقرر- و»سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري براي كسب  به مترجم اعالم شود

. پس از انجام تصحيحات داوري مجدد شود

و نغز« با چاپ كتاب- و گردآوري« به عنوان»گزيده اي از سخنان پر مغز شد» تدوين . موافق

به- و ارشاد اسالمي استان سمنان مبني بر چاپ كتاب با توجه  عدم»بستان االدب«و»ديوان االدب« تفاهمنامه منعقده با اداره كل فرهنگ

. انجام تعهدات از طرف موسه مذكور، مقرر شد پيگيري الزم از طريق ساير نهادهاي ذيربط انجام شود


