
  انتشارات دانشگاه یشورا جلسه هجدهمین ی صورتجلسه

 

در  01/10/2031خمور سه شنبه21-21سبزوار در ساعت یانتشارات دانشگاه علوم پزشک یجلسه شورا هجدهمین

شد؛ و پس از بحث و تبادل  لیانتشارات تشک یشورا یدانشگاه با حضور اعضا یو فناور قاتیمحل معاونت تحق

 .دیاتخاذ گرد لیذ ماتینظر تصم

 ناسیش کرم"و  "ول( نماتد ها و آکانتوسفالاکرم شناسی)جلد ا"با عنوان پور آقای دکتر خامسیهای  کتاب •

در جلسه  "نواری های کرم یا سستودها ؛)سوم جلد( شناسی کرم "و " ها فلوک یا ترماتودها ؛)دوم جلد( دامپزشکی

 .دنارسال گرد یجهت داور دیو مصوب گرد ،مطرح

ب انتخا های آقای دکتر خامسی جهت داوری کتابدکترسید حسین حجازی دهاقانی  و دکتر معلاییآقایان        •

  شدند.

راهنمای کاربردی بهره بردای از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه "با عنوان دکتر میری  آقای کتاب •

 ارسال گردد. یجهت داور دیو مصوب گرد ،در جلسه مطرح "فاضلاب

 یبهره بردا یکاربرد یراهنما"کتاب  یجهت داوراحمد اله آبادی و مهندس حکمت شعار دکتر  انآقای •

 انتخاب شدند. "خانه فاضلاب هیو تصف یاز شبکه جمع آور

 1121دستورالعمل  نیبزرگسالان مطابق با آخر یمغز یویر یقلب اءیاح"کتاب آقای دکتر مهدیان با عنوان      •

 ارسال گردد. یجهت داور دیجلسه مطرح ،  و مصوب گرددر  "کایانجمن قلب آمر

 بزرگسالان مطابق یمغز یویر یقلب اءیاح" جهت داوری کتابآقای  دکتر ایوب توکلیان و خانم دکترموزری     •

 انتخاب شدند.  "کایانجمن قلب آمر 1121دستورالعمل  نیبا آخر

در جلسه  "خانه فاضلاب هیتصف یطراح یبرا یمهندسمحاسبات  "کتاب آقای دکتر رحمانی با عنوان       •  

 ارسال گردد. یجهت داور دیمطرح ،  و مصوب گرد

  "ضلابخانه فا هیتصف یطراح یبرا یمحاسبات مهندس کتاب یجهت داور  دکتر ساقیو  رستگار آقایان دکتر      • 

   انتخاب شدند.

روش کار در "خانم دکتر زرتشت با عناوینی شدهتجدید چاپ های  چاپ لگو برای کتاب مجوزدرخواست       •

شدن  تجدیدچاپبا توجه به مطرح شد؛ که  "مدیریت در اتاق عمل"و "اصول تکنولوژی جراحی " ،"اتاق عمل



، (مستندات ارائه شدهمکرر کتب مذکور و معرفی آن ها به عنوان رفرنس در کوریکولوم رشته اتاق عمل )بر اساس 

 بر روی جلد کتب مذکور موافقت بعمل آمد. با اعطای مجوز چاپ لگو

کتاب خانم رویا باغانی با عنوان " القاء زایمان " به دلیل کمی تعداد صفحات ، مصوب شد که پس از      •

 تکمیل تعداد صفحات جهت داوری ارسال گردد .

 خانم ها مینا قلعه نوی و خانم دکتر وحیده مقدم حسینی جهت داوری کتاب انتخاب شدند.     •

 

 

 

 

 

 


