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 ه «ـورتجلسـ» ص

   گاه شورای انتشارات دانش نام جلسه:

کتب و  اداره مسئول  اغی)زانه چهل چرردکتر فخانم    ریاست جلسه:

  ( انتشارات

 

 دستور کار جلسه: 

 مه رج ت و جواب استعالم کتابهای در دست تالیفدادن ارائه -1 

 اولیه که توسط دانشکده ها انجام شده  هایور بررسیمر-2

 ارسالی ای ستهدرخوا هایی ررسی نب-3

 

 47:شماره جلسه کارشناس واحد کتب و انتشارات خانم فریده بردی نشین  دبیر جلسه:

 214خلی اد  066-33120232سه:دبیر جل استلفن تم 1400/ 12/ 07شنبه دو روز و تاریخ جلسه:

 

 /م د پ 3328/1400 :شماره

 11/12/1400 :تاریخ

  :ستپیو
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 واحد اطالع رسانی پزشکی سالن جلسات  :مکان جلسه 12:30-14:10 :ساعت جلسه

 

 دیف ر
 شرح مصوبه   

 زمان اجرا  مسئول اجرا 

رعایتتت  تتتار  یتت  مطتترح   بتته شتتر  ختتا ر رمیمتتت توستت   "شتتیمت ترکیتتتار دار یتتت"کتتتا  تتتافیفدرخواستتت  1

  .تصویب شد 

 .کتا  تد یندر  دار سازیر علمت همتاری یتت از اعضای هیا -

 .علوم پزشتت فرستانز دا شگاه اا تخا   یراستار علمت  -

 .ای تافیف بجگردآ ری  اژهاستفاده از   -

 .جدید رفر س های از استفاده  -

  فرزا ه چه  چراغت

 ی  شین فریده برد
 

  اممد  د   همتاران توس  آقای دکتر    "معرفت برخت گیاهان دار یت پرکاربرد در استان فرستان  "ت تافیف کتا درخواس  2

 شد. ویب تصت  ی  عایت  تا شر  رشد   به  مطرح 

 .کتا  تد یندر  دار سازیر علمت همتاری یتت از اعضای هیا -

 ای تافیف بجگردآ ری   استفاده از  اژه -

 استفاده از کد جهت تصا یر گیاهان دار یت  -

   در مورد تصا یر ار کامیر همراه با توضیحیتدست شدن تصا  -

 لمت  بعنوان  یراستار ع دار سازیر علمت همتاری یتت از اعضای هیا -

 

 ت راغه  چفرزا ه چ

 فریده بردی  شین 
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توس  آقای دکتر محمدی   همتاران   "اصول کاربردی آزمایشگاه سر شناست   فارماکوفوژی"کتا  د ین ست تدرخوا 3

 تصویب شد.   کتا اصالح کردن رفر س های به شر  مطرح   

    چراغتفرزا ه چه

 بردی  شین  فریده
 

توس  آقای دکتر محمدی  یرایش د م   "ن بیماریهای مختلففهرست دار های مرسوم در درما"کتا تد ین درخواست  4

تصویب     ضد  یر س در زیرگر ه دار های میتر بت  ضد قارچ دار های   اصالح کردن فهرستبه شر  مطرح    همتاران 

  .شد 

 

  فرزا ه چه  چراغت

 فریده بردی  شین 
 

 


