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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  معاونت دانشجويي،فرهنگي

  ناظر بر نشرياتكميته 
 

ی عا ه   با
   صورتجلسه

  .صبح در دفتر معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه برگزار گرديد 10رأس ساعت  7/4/90شنبه مورخ جلسه كميته ناظر بر نشريات در روز سه
و واقعـه جانگـداز هفـتم تيـر مـاه و      ) ع(ام شهادت امام موسي كـاظم  مجيد قرائت گرديد و در ادامه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه، ضمن تسليت اي... در ابتدا آياتي چند از كالم ا 

در . امي دانشـگاهيان گرديدنـد  بهشتي و هفتاد و دو تن از مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران، خواستار تأسي و الگوگيري از آن بزرگواران در زندگي فردي و اجتمـاعي تمـ  ... شهادت آيت ا
  :ادامه موارد ذيل مصوب گرديد

را جهت توزيع در بين اعضاء كميته و بايگاني در دبيرخانه كميته تحويل دبيرخانه كميته نـاظر بـر نشـريات دانشـگاه     جديد خود نسخه از شماره  10تعداد وب گرديد تمامي نشريات دانشگاه صم -1
 .نمايند

ئولي خانم طيبه سادات جدي و سردبيري خانم مهين اميني مقرر گرديد با توجه بـه اسـتعالم   به صاحب امتيازي دانشكده بهداشت و مدير مس  "طراوت"در خصوص صدور مجوز انتشار گاهنامه  -2
 .گيري شودآيين نامه نشريات دانشجويي در اين خصوص  تصميم 16از واحد نشريات معاونت دانشجويي وزارت متبوع در خصوص تفسير ماده 

با توجه به استعالم از واحـد نشـريات   ي بسيج دانشجويي و مدير مسئولي آقاي علي شايانفر و سردبيري خانم مينا اطهري زاده به صاحب امتياز"زالل هدايت "در خصوص مجوز انتشار گاهنامه  -3
 .گيري شودآيين نامه نشريات دانشجويي در اين خصوص  تصميم 16معاونت دانشجويي وزارت متبوع در خصوص تفسير ماده 

با توجه  .به صاحب امتيازي آقاي محمدرضا صباحي و مدير مسئولي آقاي محمدرضا صباحي و سردبيري آقاي محمد علي پور عطار مقرر گرديد"بيست وسي"در خصوص مجوز اانتشار گاهنامه،  -4
 .گيري شودآيين نامه نشريات دانشجويي در اين خصوص  تصميم 16به استعالم از واحد نشريات معاونت دانشجويي وزارت متبوع در خصوص تفسير ماده 

زاده بـه صـاحب امتيـازي دانشـكده     جهت تغيير مدير مسئول از خانم فاطمه اباذري به آقاي طالب قليجي و سردبير از آقاي مجيد كارگر به آقـاي عبـاس اكبـري    "سهيم"درخواست فصلنامه با  -5
 .پيراپزشكي موافقت گرديد

) آقايان حسن دلخواه و مهدي سـپهرنژاد (هاي معاونت درمان دانشگاه به مدير مسئولي آقاي دكتر حسن احترام و شوراي سردبيري مجوز گاهنامه كيفيت با صاحب امتيازي اداره امور آزمايشگاه -6
 .با محتواي علمي، خبري، پژوهشي صادر گرديد

دير مسئولي آقاي محمد صباحي بيدگلي و سردبيري خانم طيبه شفيعي، با توجه به وجود نشريه با همين نام و صـاحب امتيـازي دانشـكده    با درخواست مجوز انتشار نشريه بهداشت عمومي به م -7
 .نگرديد موافقتبهداشت و مدير مسئولي خانم طيبه سادات جدي و سردبيري خانم مريم حقيقي، 

فرهنگي و همچنين درخواست مجوز انتشـار نشـريه   , آقاي حسين محمدي و سردبيري آقاي بهزاد صادقي با محتوي خبريدر خصوص درخواست مجوز انتشار نشريه قاصدك به مدير مسئولي  -8
ز ايـن  فرهنگي مقرر گرديد  به انتخاب آقاي حسين محمدي و آقاي بهزاد صادقي يكي ا,اجتماعي, فانوس به مدير مسئولي آقاي بهزاد صادقي و سردبيري آقاي حسين محمدي با محتوي خبري

 .دو نشريه براي كسب مجوز به كميته ناظر بر نشريات دانشگاه معرفي گردد
  :اسامي حاضرين

  حجت االسالم و المسلمين شاه فضل
  مسئول دفتر نهادمقام معظم رهبري در دانشگاه

 دكتر طاهره مازوچي
  معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه

  مرتضي عبدالوند
  اهمدير امور فرهنگي دانشگ          

  محمد افشار
 عضو هيئت علمي دانشگاه

 وحيد كاردان
  دانشگاه كارشناس فرهنگي

 

  محمد جهاندار
  نماينده مديران مسئول نشريات دانشجويي                 

     :اسامي غائبين

  حجت االسالم و المسلمين ساداتي نژاد
  عضو هيئت علمي دانشگاه

  عليرضا كاشاني نژاد
  گاهمسئول روابط عمومي دانش

  

  دكتر نورالديني
  عضو هيئت علمي دانشگاه

  عبدالمحمد كردي
      كارشناس دفتر حقوقي دانشگاه

  


