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 «ه ـورتجلسـص» 

  گاهشورای انتشارات دانش نام جلسه:

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

  ( انتشارات

 

 1 دستور کار جلسه:

 اداره کتب و انتشاراتی دپیشنهاو فرم های  بررسی آیین نامه -1

 و ترجمه جواب استعالم کتابهای در دست تالیفدادن ارائه -2

 اولیه که توسط دانشکده ها انجام شده هایور بررسیمر-3

 ارسالیای ستهدرخواهایی بررسی ن-4

 بوطهای مرهارائه درخواستهای جدید به دانشکده -5

 

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

 م د پ /3268/1400-1 :شماره

 04/10/1400 :تاریخ

  :پیوست
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 214خلی اد 066-33120232سه:تلفن تماس دبیر جل 04/10/1400شنبه  روز و تاریخ جلسه:

 

 ظات:مالح 12:30-14:40 :ساعت جلسه

   واحد اطالع رسانی پزشکیسالن جلسات  :مکان جلسه

 

  مقدمه :
 

 ردیف
 شرح مصوبه  

 زمان اجرا مسئول اجرا

1 
جههت بررسهو و ارا هه  اداره کته  و انتشهارا   و فهرم اها  جدیهد نتشهارا شهورا  ا آیین نامهه ویرایشمقرر گردید 

  .اعضا  شورا ارسال شود وماسیون بهیق اتاز طر پیشنهاد

 فرزانه چهل چراغو

   نشینفریده برد
 

مورد: روشو برا  دانشجویان پیش بالینو  تمرین آموزش استدالل بالینو مبتنو براصول و  "ترجمه کتابدرخواست  2

تصوی  علمو  ستارویرا تغییر به شرطو بابک عبدالکریمو و نیر سلمانآقا  دکتردکتر شیرین حسنوند، توسط خانم "

 .شد

 وفرزانه چهل چراغ

 فریده برد  نشین
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پس از بررسو به  الهام سپهونددکتر  خانمتوسط " یاراا  ارزیابو بیمار در بخش مراقبت ویژهمع"کتاب درخواست تالیف  3

 .سیدتصوی  شورا ربه و مقاال  خود نویسنده  بع کتابو شرط استفاده از منا

 فرزانه چهل چراغو

 برد  نشین فریده
 

4 
داده شد ویرایش نهم این کتاب  .و پیشنهادترجمه سم شناسو ساکار  بعلت تکرار  بودن تصوی  نشددرخواست 

 د.ترجمه گرد

 فرزانه چهل چراغو

 فریده برد  نشین
 

5 
 توسطپزشکو دستورالعمل آلودگو زدایو، ضد عفونو وسایل دندانپزشکو و ارا ه خدما  دندان "کتاب درخواست تالیف 

 تصوی  شد.بررسو و زارا بیرانوندخانم  صدیقه قاسمو مقدم وخانم ، ادبختزکامران آدکتر   آقا

 فرزانه چهل چراغو

 فریده برد  نشین
 

رط شه بو امکاران   عباس مروتوآقا   توسطاصول تکنیکها  آزمایشگاه ویروس شناسو "کتاب  گردآور درخواست  6

   شد.یصوتیت موارد ذیل اعر

  شود.جام انکتاب فصل بند   -

  اصالح و شماره گذار  گردد.تصاویر فاقد زیر نویس  -

 شود. ذکرفصل ار متن در انتها  خالصه  -

 .شود ذکرف اادا لدر ابتدا  ارفص -

 فرزانه چهل چراغو

 فریده برد  نشین
 

رط ه شبو امکاران  باس مروتوعآقا  توسط "شگاه میکروبیولوژ اصول کاربرد  آزمای"ب اکت گردآور  درخواست 7

   شد.یصوتیت موارد ذیل اعر

 شود.جام انکتاب فصل بند   -

 .شود ذکر لارفصها  متن در انت خالصه -

 .شود ذکرف اادا لدر ابتدا  ارفص -

 فرزانه چهل چراغو

 فریده برد  نشین
 

 


