بسمه تعالی
صورتجلسه شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفراین
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دستور جلسه:
 -بررسی کتب ارائه شده به شورا جهت

مورد اول

بررسی روندکار شورای انتشارات

نتیجه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر نشاط در رابطه با روند کار توضیحاتی به شرح ذیل ارائه نمودند:
اثرات پیشنهادی به دبیر شورا ارسال می شود .دبیر شورا عناوین را در جلسه مطرح نموده و از لحاظ کمی ،کیفی و
قابل انتشار بودن مورد بررسی قرار می گیرد .در صورت تصویب عنوان اثر جهت داوری ارسال شده حداقل دو داور
"یک داور داخلی و یک داور خارجی" بعد از اعمال نظرات داوران در جلسه دوم تصمیم گیری در خصوص ادامه
کار مجری گرفته می شود .در صورت تایید به مجری اطالع داده می شود نظرات اعضا و داوران را لحاظ نماید و
کتابش را تمام کند و در جلسه سوم اثر مورد تصویب نهایی قرار می گیرد.

مورد دوم

بررسی کتاب "بیماریهای واگیر و غیر واگیر مورد پایش در مجموعه دانشکده علوم پزشکی اسفراین"
نویسنده :آقای دکتر باقر مرادی و آقای نصراهلل یزدی

نتیجه:

مقرر گردید اطالعاعات علمی و کاربردی تری در کتاب گنجانده شود .و پیشنهاد شد عنوان کتاب بهه " آشهنایی بها
برخی بیماری های واگیر و غیرواگیر" تغییر یابد و اینکه صرفا مختص اسفراین باشهد وهون مخهاط ین کمتهری را
جلب می کند حذف شود و واژه "مورد پایش در اسفراین" به صورت توضیحاتی مختصر در مقدمه آورده شود .بعهد
از اعمال اصالحات تصویب عنوان شده و برای داوری ارسال گردد.

مورد سوم

بررسی واپ کتاب " اصول و فنون مراق تهای پایه برای دانشجویان فوریت پزشکی (واحد تئوری )مطابق با
سرفصلهای دستور داده شده وزارت بهداشت "
نویسنده آقای مرحمتی و آقای حصاری کوشکی

نتیجه:

کتاب تصویب شد و مقرر شد کل سرفصل های اصول و فنون را پوشش دهد.

مورد چهارم

بررسی واپ کتاب "مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی" نویسنده :آقای دکتر احمد صادقی ،آقای رضهوان
پناه ،خانم پورمحمد

نتیجه:

کتاب تصویب عنوان شد.کتاب مطابق با سرفصل های درس مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی می باشد.

مورد پنجم

بررسی واپ کتاب " داروشناسی برای پرستاری به انضمام اصطالحات پرستاری " نویسنده :آقای فیروزیان ،آقای
محمد خوش خت ،آقای سامان خوان تاراج

نتیجه:

مقرر گردید عنوان کتاب به "داروشناسی کاربردی برای پرستاران" تغییر یابد .کتاب تصویب عنوان شد .اگر فایل
اندروید هم تهیه گردد خوب است.

مورد ششم

بررسی واپ کتاب " استانداردها و مراق ت های اورژانس و ویژه" نویسنده :آقای علی شجاع

نتیجه:

وون کتاب وسیع است پیشنهاد شد جهت ارائه راهکارهای بهتر و بیشتر با یکی از اساتید مرت ط در آن حوزه
مشورت شود.

