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 «ه ـورتجلسـص» 

  گاهشورای انتشارات دانش نام جلسه:

  ( کتب و انتشاراتاداره مسئول  اغی)زانه چهل چرردکتر ف   ریاست جلسه:

 

 1 دستور کار جلسه:

 بررسی پیش نویس آیین نامه اداره کتب و انتشارات-1

 اری کارگاه های آموزشی جهت هیات علمیزگبر-2

 نویسندگان بررسی فرم های درخواست-3

 هر ماهن زمان برگزاری شورا در ییتع-4

 43شماره جلسه: کارشناس واحد کتب و انتشاراتخانم فریده بردی نشین  دبیر جلسه:

  تلفن تماس دبیر جلسه: 17/8/1400دوشنبه  روز و تاریخ جلسه:

 

 م د پ /3205/1400 :شماره

 17/08/1400 :تاریخ

  :پیوست
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 مالحظات: 10-12 :ساعت جلسه

  زشکی اطالع رسانی پ واحد مدیریتسالن جلسات  :مکان جلسه

 

 

 مقدمه : 
 

 ردیف
 شرح مصوبه  

 زمان اجرا مسئول اجرا

1 

 اعالم گردد. زنگری آیین نامه انتشاراتانظرات اعضای شورا در رابطه با پیس نویس آیین نامه و بمقرر گردید 
 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 جلسه بعدی

2 

 گردد.ماه برگزار هر ولز شنبه اوردر ی انتشارات جلسه شورا
 یفرزانه چهل چراغ

 فریده بردی نشین
 هر ماه

تحویل داده جهت داوری اولیه به کمیته دانشکده پزشکی  "آنتی بیوتیکی-ای غیردرمان ه"کتاب رم و فایلهای فپرینت  3

 شد.

کمیته انتشارات دانشکده 

 پزشکی 
 جلسه بعدی
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4 
اولیه به کمیته دانشکده  بررسیجهت  "رشطان های گواسر در الئمیت عمدیر "کتاب رم و فایلهای فپرینت 

 تحویل داده شد. پرستاری

کمیته انتشارات دانشکده 

 پرستاری و مامائی
 جلسه بعدی

5 
 پرستاریاولیه به کمیته دانشکده  سیربرجهت  "پرستاران برای داروها و تجهیزات با کار "کتاب رم و فایلهای فپرینت 

 داده شد. تحویل
دانشکده  کمیته انتشارات

 پرستاری و مامائی
 دو هفته بعد

6 
تحویل داده  پرستاریاولیه به کمیته دانشکده  بررسیجهت  " مهارت های بالینی پرستاران "کتاب رم و فایلهای فپرینت 

 شد.
کمیته انتشارات دانشکده 

 پرستاری و مامائی
 دو هفته بعد

7 
 پزشکیاولیه به کمیته دانشکده  بررسیجهت  "گاه گوارشفیزیولوژی دست مروری بر "کتاب رم و فایلهای فپرینت 

 تحویل داده شد.
کمیته انتشارات دانشکده 

 پزشکی
 دو هفته بعد

 "شناسی علوم پایه پزشکی به انضمام سواالت قارچویژه دانشجویان دندانپزشکی قارچ شناسی پزشکی  "کتاب بررسی  8

 نشد. دانپزشکی انجامه دندانشکدبدلیل حاضر نشدن اعضای 
- - 

9 
 مقرر گردید جلسات شورا در شنبه اول هر ماه برگزار گردد.

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
- 

10 
 در رابطه باکتب و انتشارات برگزار گردد.مقرر گردید هر فصل دو کارگاه 

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 

 


