
 

 

 

 چهارمین جلسه شورای انتشارات

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار                                    

 

دوشنبه  41-41جلسه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ساعت 

انتشارات  به در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضای شورای  44/41/4131مورخ

 ساعت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1مدت

در مورد مبادلات کتاب های موجود در انبار مسئول شورای انتشارات می تواند با حفظ  .1

 رعایت قوانین مربوطه نسبت به فروش کتب منتشر شده اقدام نماید.

ارداد هم چاپ هم فروش کتاب به در صورت تایید دفتر حقوقی مصوب گردید که قر .2

 انتشارات ارس رایانه با مسئولیت آقای دولت آبادی واگذار گردد.

مقرر گردید، انتشارات ارس رایانه با مسئولیت آقای دولت آبادی می تواند به برگزاری  .3

تخفیف در طول سال و همچنین در دوبازه  %12نمایشگاه در طول سال داخل دانشگاه با 

 تخفیف اقدام نماید. %12اول مهر و اول بهمن(با زمانی مختلف)

فاضلاب های صنعتی شناخت  "مصوب شد فروش کتاب آقای دکتر رحمانی با عنوان .4

 به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه باید واریز گردد. "فرایندها و روشهای تصفیه

تایید مسئول فرم خودارزیابی و فرم داوری کتاب با نظر اعضای محترم شورای انتشارات و  .5

 انتشارات مصوب گردید.

در جلسه مطرح وبه تصویب "تصفیه طبیعی فاضلاب"با عنوان  دکتر رحمانی ثانی  کتاب  .6

 رسید. 

درجلسه   "سرولوژی  وایمونولوژی عملی".کتاب دکتر محمد شفیع مجددی با عنوان7

 مطرح وبه تصویب رسید.

درجلسه  مطرح وبه  "های شهریکیفیت هوا در محیط "آقای فولادی فر با عنوانکتاب  .8

 تصویب رسید.



 

 

درجلسه  مطرح وبه  "زبان تخصصی بهداشت حرفه ای  "کتاب آقای دکتر شموسی با عنوان .9

 تصویب رسید.

نحوه برخورد ودرمان در سنگهای کلیه ومجاری ادراری  "با عنوان .کتاب آقای دکتر یعقوبی 41

 درجلسه  مطرح وبه تصویب رسید. " کودکان

 " کاربرد روش های آماری وپیشرفته در مطالعات پزشکی "با عنوان آقای تبرایی. کتاب 44

 درجلسه  مطرح وبه تصویب رسید.

درجلسه  مطرح وبه تصویب  " روش تحقیق در مطالعات پزشکی "با عنوان آقای تبرایی. کتاب 41

 رسید.

درجلسه  مطرح وبه  " ظام سلامتکارایی وبهره وری در ن "با عنوان آقای دکتر قربانی . کتاب 41

 تصویب رسید.

 درجلسه  مطرح وبه تصویب رسید. " اصول مراقبتهای "با عنوان اکرم قنبری. کتاب خانم 41

 

 

 

 

 

 

 
 


