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 «ه ـورتجلسـص» 

  گاهشورای انتشارات دانش نام جلسه:

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

  ( انتشارات

 

 1 دستور کار جلسه:

 جواب استعالم کتابهای در دست تالیفدادن ارائه -1

 اولیه که توسط دانشکده ها انجام شده هایور بررسیمر-2

 ارسالیای ستهدرخوابررسی نهایی -3

 بوطهای مرهارائه درخواستهای جدید به دانشکده -4

 ءکتاب اعضای هیات علمی جهت ارتقا3ارزیابی -5

کارشناس واحد کتب و خانم فریده بردی نشین  دبیر جلسه:

 انتشارات

 44شماره جلسه:

 م د پ /3218/1400 :شماره

 06/09/1400 :تاریخ

  :پیوست
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  تلفن تماس دبیر جلسه: 06/09/1400دوشنبه  روز و تاریخ جلسه:

 

 ظات:مالح 12-14 :ساعت جلسه

   یمعاونت تحقیقات و فناورسالن جلسات  :مکان جلسه

 

 

 مقدمه : 
 

 ردیف
 شرح مصوبه  

زمان  مسئول اجرا

 اجرا

 بتتی ی  توستتخ ختتاهر  متترا مرداستتس مهارتهتتاب بتتا یاس پرستتتارب بتتا واتتوا   کتتتا درخواستتت تتتا ی   1

 .ب هشییصوتایرادات ولمس و هگارشس 

 فرزانه چهل چراغی

 ی نشینفریده برد
 



 3 

ضافه ابه شرط  توسخ خاهر  مرا مرداسس پرستارا  براب داروما و تجهیزات با کارکتا  درخواست تا ی   2

 .تصویب شی لمس داهشکیه پرستاربمیات و  شی  ویراستار ولمس ا

 یفرزانه چهل چراغ

 فریده بردی نشین
 

آقاب توسخ ر شوامی رد مبتاس بوالئر در سرطا  ماب گوارش: یک رویک کتا  مییریتدرخواست تا ی   3

 .سییپس ا  بررسس به تصویب شورا ردکتر محمی غالمس 

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 

دهیاهپزشکس به اهضمام سواالت قارچ شااسس  داهشجویا  ژهیکتا  قارچ شااسس پزشکس ودرخواست تا ی   4

اهتخا  به شرط  محمی یاراحمیب دکترآقاب  ودکتر اصغر سپه وهی  خ آقابتوسوم پایه پزشکس ول

 تصویب شی. ویراستار ولمس ا  داهشکیه دهیاهپزشکس

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 

ا هام خاهر افشین هظرب ، دکتر  بآقا توسخارش و وژب دستگاه گوکتا  مرورب بر فیزیدرخواست تا ی   5

 تصویب شی. دومویرایش چاپ جهت مطرح وما  اردکتر محمی آقاب غالمس و 

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 

به  و سایر ممکارا محمی احمیب آقاب هوشته  درما  ماب غیر آهتس بیوتیکسکتا  درخواست تا ی   6

 ویت موارد ذی  مصو  شی.رط رش

 محسو  مس گردد.درصی ا  مطا ب براب هویسایگا  مس باشی گردآورب 5با توجه به ایاکه کمتر ا   -

 اهتخا  شود.داهشکیه داروسا ب میات ولمس یراستار ولمس ا  و -

 با توجه به سرفص  ماب کتا  واوا  تغییر کای. -

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 

  آقاب دکتر بابک مادیا تا ی  "سیستر رهین آهژیوتاهسین آ یوسترو "با وااوین کتابهاب میات ولمس  7

ا ی  خاهر دکتر فرییه ت "ده تارب سالمت خاهواپرس"و "وجامعه فرد  پرستارب سالمت"،ممکارا و

  .ایمورد ار یابس قرار گرفت جهت ارتقاء ملکشامس

 فرزانه چهل چراغی

 فریده بردی نشین
 

 


