
 بسمه تعالی                 

 

                                                                                        دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان  

                                                                                                                  تحقیقات و فناوري      معاونت                        
                                                                                                                                                                                    

 
 معاونت تحقیقات و فناوري اطالعات دانشگاه  -انتھاي خیابان رازي   خرم آباد : 

 3310771 نمابر :                                                    15-3315014     تلفن :
 http://lums.ac.ir                         آدرس سایت :                                 

 research@lums.ac.ir mail :-E           آدرس پست الكترونیكي :         
 
     

 

 شماره :  
   تاریخ : 

 پیوست : 
 

 
 

 1400خرداد اردیبهشت ،  ع: صورتجلسه شوراي انتشارات : موضو
 مکان جلسه: مجازي در فضاي واتس آپ 

 
روز  4 صورت مجازي (صوتی، نوشتاري) به میزان  و به   جلسه شوراي انتشارات دانشگاه با حضور اعضاء

ارد ارجاعی و  تشکیل و  مو  در سایت مجازي واتس آپ  1400دو ماه اردیبهشت و خرداد متناوب بین  

ناوین تایید و  مورد بررسی قرار گرفت. عو محتواي آن  کتاب  عنوان درخواستهاي واصله جهت ارزشیابی  

و نتایج به  جهت استعالم به وزارتخانه ارسال گردید .پس از دریافت استعالم مجددا جلسه مجازي برگزار 

 ردید.شرح ذیل حاصل گ

 
ي پزشکی ویژه دانشجویان کارشناسی توسط خانم دکتر راحله  عنوان اساس فیزیولوژت و شروع درخواس -1

 عصایی، دکتر ناصر پژوهی و آقاي علی پژوهی دانشجوي پزشکی مطرح و بشرط رعایت موارد زیر مصوب شد.
 ویرستار از نویسندگان کتاب نباشد -
 براي باال بردن کیفیت کتاب، از تصاویر بیشتري استفاده گردد.  -
ابع کتاب از درخواست کنندگان و در راستاي موضوع تالیف باشد تا تالیف حساب شود در  درصد از من 5حداقل -

 غیر اینصورت کتاب گردآوري یا تدوین محسوب میگردد. 
 
 
عنوان آناتومی اندام فوقانی و تحتانی توسط آقاي دکتر اصغر  درخواست تائید عنوان و شروع تالیف کتاب با  -2 

 دریکوند دانشجوي کارشناسی پرتو شناسی مطرح و بشرط موارد زیر تصویب شد.رجب زاده و خانم نیلوفر میر 
 کتاب   بصورت گردآوري می باشد -
 ویراستار از مولفین نمیتواند باشد.-
 مقدمه بهتري نوشته شود. -
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توسط سرکارخانمها بیتا فالحی  "آشنایی با حرفه تکنولوژي جراحی " درخواست شروع تالیف کتاب با عنوان  -3
، خانم دکتر نسرین گله دار، مریم حبیبی کارشناس ارشد علوم  دانشجوي کارشناسی ارشد داخلی جراحی 

تشریح، معصومه عبدي کارشناس ارشد داخلی جراحی، زهرا رضایی نسب کارشناس اتاق عمل مطرح و به  
 تصویب رسید.

  
 
توسط آقاي   "ینیبال يعمل و کاربردها سمیها ، مکان ک یوتیب یآنتدرخواست شروع تالیف کتاب با عنوان    -4

 دکتر امین حسنوند و ستایش فرهادي دانشجوي پزشکی مطرح و بشرط گردآوري بودن به تصویب رسید.
 
توسط  خانم دکتر زهرا   " )1( زئونوز يها يماریب یدارو درماندرخواست شروع تالیف کتاب با عنوان : -5

دکتر مهران مهدي پور مطرح و بشرط اضافه نمودن داروهاي دام   خورشیدي، آقاي دکتر جواد خلیلی فرد و آقاي
 به تصویب رسید 

 
 ند.جهت استعالم ارسال شد  ها درخواست -6
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