
 کتاتخاًِ هزکشی داًطگاُ علَم پشضکی گٌاتاد 1398عوذُ فعالیتْای سال 

 ريبل(. 000/000/200/1به مبلغ  منببع جديد علمیو خريد  89ارديبهشت مبه  ) .ضزکت در ًوايطگاُ تیي الوللی کتاب تْزاى -1

 . ًوايطگاُ کتة داًطگاّی تِ هٌاسثت ّفتِ پژٍّص تزگشاری  -2

 .داًطگاُ اس ًوايطگاُ کتاب ّفتِ پژٍّص داًطجَياى تخصیص اعتثار جْت تخفیف تِ  -3

 ايطگاُ کتة اّذايی توٌاسثت ّفتِ پژٍّص.تزگشاری ًو -4

 ريال .  000/000/34تْذاضت ٍ استعذادّای درخطاى خزيذ هَردی کتاب تزای گزٍُ  -5

 .تزگشاری ًوايطگاُ کتة اّذايی تِ هٌاسثت ّفتِ پژٍّص  -6

 .کتاب فارسی ًسخِ 135عٌَاى در  69جذب کتة اّذايی  -7

ٍ کسة رتثِ  98هزکشی در آتاى کسة رتثِ اٍل در ارسياتی کتاتخاًِ ضزکت در ّوايص کطَری کتاتذاراى پشضکی تْزاى ٍ  -8

 . کتاتذار ًوًَِ آهَسضی کطَر تَسط کتاتذار کتاتخاًِ داًطگاُ

 .98در آتاى ( خاًِ داًطکذُ تْذاضتاٍلیي کتاتخاًِ داًطکذُ ای )کتاتافتتاح  -9

کتاتخاًِ ّای اقواری ٍ اس کتاتخاًِ هزکشی ٍ ٍ گزٍّْای ارسياب ٍسارت آهَسضی  یردّاادٍاری اعضای هحتزم تَتاسديذ  -10

  درصذی آًْا. کسة رضايت صذ

 جذب دٍ ًیزٍی طزحی تزای کتاتخاًِ هزکشی ٍ کتاتخاًِ تیوارستاى تْلَل. -11

 اضتزاک تاًک ّای اطالعاتی ٍسارت تْذاضت اس طزيق کٌسزسیَم.   -12

  کارگاُ ّای آهَسضی آضٌايی تا کتاتخاًِ ٍ هٌاتع اطالعاتی جْت داًطجَياى جذيذالَرٍد. تزگشاری -13

، پژوهشگران، دانشجويبن و کبرکنبن دانشگبه و بیمبرستبن در جهت اعضبی هیئت علمی) کارگاّْای آهَسضی ٍ تزگشاریّوکاری   -14

 طول سبل(.

 .خزيذ هَردی ٍ ُ تیي الوللی کتاب س ًوايطگاهادُ ساسی صذ درصذی هٌاتع فارسی ٍالتیي خزيذاری ضذُ اآ  -15

 درصذی( 90جذب اعتثار ٍ هجَس راُ اًذاسی تاالتز حول کتاب کتاتخاًِ هزکشی.)پیطزفت   -16

 درصذی( 80جذب اعتثار ٍ هجَس تاسیس هخشى راکذ کتاتخاًِ در سيزسهیي.) پیطزفت  -17

 .هعاًٍت هحتزم تحقیقات ٍ فٌاٍری داًطگاُتقذيز اس کتاتذاراى کتاتخاًِ تَسط تزگشاری هزاسن ّفتِ کتاب  ٍ   -18

 .هزاکش آهَسضی سطح ضْز ٍ اس تیي کتة ٍجیٌی تِ گزٍّْای آهَسضیکتة اّذای   -19

 .درصذی( 90)پیطزفت   eprintsٍرٍد اطالعات پاياى ًاهِ ّا در ساهاًِ    -20

هجوَعِ ساسی ، سفارش ٍ خزيذ ًیاسسٌجی اس گزٍّْای آهَسضی ٍ درّوکزد ًیاسّای ٍاصلِ سالیاًِ تِ تخص هزجع جْت  -21

  .ّا اس ًوايطگاُ

 کتاتخاًِ.ساختواى در ٍ علن سٌجی ادارُ اًتطارات ارُ اطالع رساًی ٍ تزجواى داًص ، هستقز ضذى اد -22

   


