
  انتشارات دانشگاه یشورا ی صورتجلسه نیستمیب

 

 خمور شنبهیکروز 03/11-14 ساعت ازسبزوار  یانتشارات دانشگاه علوم پزشک یجلسه شورا بیستمین

 لیذ ماتیتصم، تشکیل و بعد از بحث وتبادل نظر دانشگاه یو فناور قاتیدر محل معاونت تحق 11/13/1031

 : دیاتخاذ گرد

 "آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی دهان و دندان"درخواست مجوز چاپ لگو برای کتاب با عنوان  •

که  ؛دشسجادی مطرح انسیه  کبری افسرده و خانم ها دکترتالیف آقایان دکتر امیر رئوفی، دکتر حسین چاوشی، 

 یبا اعطاصورت گرفته در آن انتشارات، داوری  ( و31در سال )انتشارات سنجش و دانش  چاپ کتاب در به باتوجه

 جلد کتاب مذکور موافقت بعمل آمد. یسبزوار، بر رو یدانشگاه علوم پزشک یمجوز چاپ لگو

دانشگاه  های زنگ سلامتی دارای مجوز مرکز رشد و فناوری کتابمجموعه مجوز چاپ لگو برای درخواست       •

، و خانم آمنه شیرین، حمید رضا محدث حکاک تالیف آقایان دکتر حمید جوینی "شپش") در پنج جلد با عناوین

ه تالیف ب "دهان و دندان"دکتر علی مهری وخانم آمنه شیرین، ، تالیف آقایان دکتر حمید جوینیبه  "آنفولانزا"

کتر لیف آقای دبه تا "مقررات عبور و مرور"، آقایان دکتر حمید جوینی، دکتر رضا شهرآبادی وخانم آمنه شیرین

آقای دکتر حمید جوینی، خانم ها به تالیف  "آمپول"، ها دکتر راضیه خسروراد، آمنه شیرین حمید جوینی، خانم

ر بدانشگاه علوم پزشکی سبزوار  یبا اعطای مجوز چاپ لگوو  مطرح شد (دکتر معصومه هاشمیان ، آمنه شیرین

 کتب مذکور موافقت بعمل آمد.مجموعه روی جلد 

 Pre-intermediate English "کتاب زبان عمومی با عنوان چاپ دوم  یدرخواست مجوز چاپ لگو برا    •

course for students of medical sciences  "یمصطفنعمت اله شموسی، دکتر به تالیف آقایان دکتر 

های صورت گرفته بر داوری؛ که با توجه به شددر شورا مطرح  یکوثر یمحمدعل، یخزائ دیعبدالرش، دکتریریام

 یدانشگاه علوم پزشک یمجوز چاپ لگو یبا اعطا گسترده در محتوای کتاب، عدم تغییر و روی جلد اول کتاب

 موافقت بعمل آمد.در چاپ دوم نیز جلد کتاب مذکور  یسبزوار، بر رو

 بررسی و تا ماده ششم آیین نامه اصلاحاتی نیز صورت گرفت . مورد انتشارات نیز آیین نامه      •

 

 

 


