
 شورای انتشارات دانشگاهصورتجلسه 

 

تشکیل و موارد زير مورد  90:00رأس ساعت  99/08/99شنبه مورخ دو  روز99دانشگاه در سال  شورای انتشاراتجلسه  دومین

 بحث و بررسي قرار گرفت:

 

           طامبيهی و راضووویه بدبتر سووو تأمیف خانم ها ،ایمنی دارویی در پرستتتاری دوددا  در خصووووق ال امهاکه بتا   .9

ههينه چاپ و  %88، با عنايت به اينکه بتا  تأمیف و بکک درسووي مي باشووی، میهاا اکايت   )از مصوووبات جلسووه قبلي  

جیيی  جیيی ال امتأمیف مطابل آيین نامه آيین نامه  در صووورت تیوين ريال تأيیی شووی. مررر شووی   40000000ایابثر 

 محاسبه گردد.

 

مطرح و از آنجا به بتا  مذبور مرتبط به ، گلستا  خانهدرخواست آقای دبتر غالمعلي زارع در خصوق گردآوری بتا   .0

عکوم جامعه و در ایطه ادبیات فارسي است و ارتباط موضوعي با علوم پهشکي نیارد، پیشنهاد شی از طريل معاونت فرهنگي 

 و دانشجويي اقیام گردد. 

  

بودباا،  دسترسی سریع به اوردرهای ارا رها فرد )متخصص طفال  در خصوق گردآوری بتا درخواست خانم دبتر س .3
مطرح و مررر شی ضکن مکاتبه با نويسنیه در خصوق اخذ امضای نويسنیگاا مبني بر رضايت ترتیب تریم اسامي به منظور 

ارسال گردد. ضکنا مررر شی از دارواا در خصوق رعايت اروق نويسنیگاا و هکچنین اصالح عنواا بتا ، جهت داوری نهايي 

 ازار و ضرورت گردآوری چنین بتابي پرسییه شود.وجه تکايه اين بتا  با بتب موجود در ب

 

 

خدمات فوریت راهنمای ارائه درخواست آقاياا علي مهاجر وطن، دبتر محکی جواد مرسکي و هککاراا مبني بر ترجکه  .4

مطرح و از آنجا به دستور امعکل قابل اجرای مناسبي جهت پرسنل  91های پزشکی در اپیدمی ویژه بیماری دووید 

ضکن مکاتبه با مترجکین مبني بر ارسال جیيی ترين نسخه و در صورت امکاا اضافه شیا مررر شی اورژانس مي باشی، 

از آنجا به متن ارسامي  تخصص اورژانس ارسال گردد. هکچنینی يک نفر مپروتکل های بشوری به آا، جهت داوری نهايي برا

و در صورت اضافه شیا دستور استانیارد بین امکلل به چاپ مي رسی صفحه مي باشی، در صورت تأيیی بیوا شکاره  49زير 

 اقیام گردد. ISBNامعکل بشوری و رعايت استانیادر های بتا  جهت اخذ 

 

 

 ،تأمیف آقای دبتر محکی هادی رضوی مبانی و روش های عملی دار با پروتئین ها در آزمایشگاها  بت داوراا اومیهپاسخ  .8

  ارسال گردد. شی مجیدا، جهت داوراامطرح و با عنايت به نظرات متفاوت داوراا مررر 



خطرات بیهوشی برای مادرا  خانم دبتر ماهرخ علینري میاح )متخصص بیهوشي  در خصوق گردآوری بتا  درخواست  .6

ز و پس ا شود تا بل بتا  را ارسال نکاينی مطرح و مررر شی با نويسنیه مکاتبه  باردار حین عمل سزارین و پس از آ 

 خصوق ادامه بار تصکیم گیری شود.ر د ارسال به بکیته اخالق و تأيیی بکیته مذبور،

 

 سل: ویژه دارشناسا  تغذیه به مبتال بیمارا   در تغذیهدر خواست آقای دبتر هنرور و هککاراا مبني بر تأمیف بتا   .7

أمیف ت بتا  مذبور به سفارش وزارت متبوع ،ت جهاني به دنبال اذف بیکاری سل مي باشیشقرائت و از آنجا به سازماا بهیا

ررر م و برای گروه هیف بارشناساا و دانشجوياا تغذيه و پهشکاا و بارشناساا مرتبط با بیکاری سل مناسب است، گرديیه

 ی. ن، نامه وزارت متبوع را نیه ضکیکه نکايضکن اخذ امضای بتبي نويسنیگااشی با نويسنیه مکاتبه شود 

 

 مطرح و مررر شی با نويسنیه مکاتبه و مولکولی ضروریات سلولیدرخواست آقای دبتر بیانکهر در خصوق گردآوری بتا   .8

جهت ضکن پرسش از داوراا در خصوق تفاوت بتا  مذبور  با بتب موجود در بازار اومیه را ارسال نکاينی و  %00شود تا 

 فرستاده شود. داوری اومیه 

 
 

 

دتابچه مراقبت از دتی تری های وریدی مردزی در بیمارا  بزرگسال درخواست خانم دبتر خیام در خصوق گردآوری  .9

 ارسال گردد. وری نهايي مطرح و مررر شی جهت دا بستری در بخش های مراقبت های ویژه


