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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار مدیر  12راس ساعت   7/7/95دویست و سی و پنجمین جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه 

 امور پژوهشی تشکیل و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

در خصوص درخواست درج آرم دانشگاه بر روی   معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشکده پیراپزشکی 5/د/54335نامه شماره  -1بند

 مورد تائید قرار گرفت. توسط آقای ناصر خدایاری مطرح و "دو نیم دایره جامعه شناسی و مردم شناسی"جلد کتاب 

توسط ایشان و آقای دکتر  "سیاستگذاری در سالمت"-1نامه خانم دکتر لیال دشمنگیر در خصوص درخواست بررسی کتابهای-2بند

سیاست گذاری متاثر از "-3و کتابتوسط آقای دکتر ابوالفتح المعی  "راهنمای مستندسازی و ارتقای فرایند"-2فتح المعی و کتابابوال

 مطرح و توسط خانم دکتر دشمنگیر وآقای دکتر رضا مجدزاده و خانم حکیمه مصطفوی  "شواهد در نظام سالمت

 ا مطرح "گنجینه نکات ایمونولوژی"بررسی  کتاب  نامه آقای دکتر مهدی یوسفی در خصوص درخواست -3بند

رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی در خصوص درخواست بررسی کتاب تالیفی  17/5/1395مورخه  5/د/43399نامه شماره -4بند

و    مطرح "scientometrics study of patent literature in medline & sci"آقای دکتر محمدحسین بیگلو با عنوان

 د تشخیص داده شدمفی

مجموعه سواالت تفکیکی رشته جراحی دهان،فک و " -1نامه آقای دکتر محمدعلی قویمی در خصوص درخواست بررسی کتب -5بند 

 A TXETBOOK OF ADVANCED ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY"فصل اول کتاب  -2و "صورت

VOL."   نیر مفید تشخیص داده شد. 2مطرح ردیف یک بعنوان یک مجموعه مورد تائید قرار گرفت.ردیف 

از کتب ترجمه وچاپ شده میلر مطرح و مفید تشخیص نامه سرکار خانم دکتر سولماز غفاری در خصوص درخواست بررسی چهار جلد -6بند

 داده شد.

 راهنمای"اصالحات درخواستی شورای تالیف و ترجمه دانشگاه  برای کتاب  نامه آقای دکتر حسن سلیمانپور در خصوص انجام -7بند

 و ضمن تائید شورا توصیه نمود از رفرنسهای بیشتر و متعدد استفاده شود. مطرح "کاربرد داروهای احیای قلبی ریوی و مراقبتهای ویژه

داشتی و درمانی تطبیقی مطرح و مورد تائید قرار نامه آقای دکتر جنت دوست در خصوص درخواست بررسی کتاب نظام های به– 8بند 

 گرفت.
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