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 وقتی« کتاب براي ناشر  از مجوز کتبیدرخواست آقاي دکتر صدیق درخصوص بررسی  -1

روح اهللا صدیق و آقاي دکتر  تآلیف آقاي دکتر» مطالعه روش به تخصصی نگاهی شود، نمی

جهت استفاده از ظرفیت پلتفورم هاي که با هزینه مؤلف چاپ گردیده،  حسین منصورکیائی

براساس واسط مثل طاقچه، فیدیبو و غیره در جلسه شوراي انتشارات دانشگاه مطرح گردید و 

تمامی امتیازات و حقوق مادي و معنوي  استفاده از دانشگاه نظرات اعضاي شوراي انتشارات

 بالمانع اعالم گردید. از جمله حق چاپ و همچنین انتشار الکترونیک آن به مؤلفین کتاب

آقاي دکتر  تألیف »)ها الکترولیت و معدنی مواد ها، ویتامین( اساسی تغذیه« بررسی کتاب -2

جهت اصالح  اعالم  ؤلف، در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید نظرات داوران به مفرزاد شیدفر
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، در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید مجددأ نظرات داوران دولتی محسن دکترتألیف آقاي 

 به مؤلف جهت اصالح  اعالم گردد.
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، در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید مجددأ نظرات داوران به نژاد بریم لیلی دکتر خانمتألیف 

 مؤلف جهت اصالح  اعالم گردد.

 

 

               

   


