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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت پژوهشی و فناوری
 31/01/3131 تاریخ:

 /پ/د321 :اندیکاتور شماره

  دبیر جلسه :

 پوران زاهدی نیا

 ساعت خاتمه :

31 

 ساعت شروع :

10/33 

 تاریخ جلسه :

00/01/3131 

 مکان جلسه:

دفتر معاونت 

 پژوهشی

 : رئیس جلسه

کاوس صلح دکتر 

 جو

 غائبین دکتر مدبر  

جلسه 

: 

 یمصل یلیل دکتر  -دکتر نجفی پور  -دکتر اسالمی  –دکتر عابدی -دکتر صلح جو 

 پوران زاهدی نیا - انیسبحان دیسع   -دکتر فاصله  - نژاد

 حاضرین جلسه :

 شرح جلسه : 

 و...کتب  امتیازچاپ ، داوری ، بررسی درخواست 

 مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

ست   1 کتاب با عنوان  چاپدرخوا

کتاب جامع آشننئائی با      "

ابزارها و تجهیزات پایه و    

 "تخصننصننی اتال عم    
به تقی    به   مربوط خانم محبو

 زادگان زاده و همکاران

با توجه  وچاپ شود. نسخه  05حداکثر کتاب با آرم دانشگاه و  مصوب شد
هزینه  درصد  05به امتیاز کسب شده از داوران و نظر شورا مقرر گردید 

 چاپ به نویسنده پرداخت شود.
 

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

 نویسنده

با    داوری درخواستتتتت  2 تاب  ک

یک          "عنوان    بانی فیز م

پزشننکی و کاربرد آن در  

هوشننبری          "تجهیزات 
 ومجید کوثری   آقای  مربوط به 
 همکاران

باتوجه به اینکه نویسنده پیشنهادات شورا را در کتاب انجام داده است 
 مقرر گردید به یک داور ارسال شود.

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

شادفر در    3 ست خانم زهرا  درخوا
نستتخه خصتتوک کاهت تعداد 

راهئمای   کتاب های تحویلی  

بالیئی تکئولوژی جراحی  
 معاونت پژوهشی به

یپژوهش معاونت موافقت شد. بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

ست   4  عنوان با کتاب چاپدرخوا

توسط   "مرگ در آکواریوم"

 خانم دکتر سبزی

مقرر گردید ابتدا چند نفر از اعضای شورا کتاب مذکور را مطالعه نمایند 
 شورا تصمیم گیری شود.سپس جهت داوری در 

یپژوهش معاونت بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

تاب    0 یاز ک های   "امت رویکرد 

تاری در شننرای      پرسنن

مربوط بتته دکتر      "اورژانس 

 حجت و همکاران

یپژوهش معاونت موافقت شد.امتیاز  5/0با کسب  بیتصو خیتار از   کارشناس 
یپژوهش  

 حاضرین جلسه :

                                  پوران زاهدی نیا                               دکتر اسالمی                                      عابدیدکتر دکتر صلح جو                                       

 انیسبحان دیسع دکتر فاصله                                                                   دکتر نجفی پور                                  مصلی نژاد دکتر 



 

        


