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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار مدیر  12راس ساعت   19/12/94مین جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه یکسی و دویست 

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

کتاب روش های تک آزمودنی در علوم آقای دکتر مرتضی قوجازاده در خصوص درخواست بررسی  18/12/94نامه مورخه -1بند

 مورد تائید قرار گرفت.رفتاری مطرح و –بهداشتی 

ط توس تقلبات چربی ها و روغنهای خوراکیکتاب  بررسیدر خصوص درخواست  آقای دکتر محمد علی تربتی 18/12/1394نامه -2بند 

 تائید قرار گرفت.و مورد  و همکارانشان مطرح ایشان 

کتب ذیل در خصوص درخواست بررسی  پژوهشی دانشکده بهداشتمعاون 12/12/1394مورخه  8553/53/5نامه شماره  -3بند

از خودشان رفرنس نداده اند پس تالیف نمی -3رفرانس در متن وجود ندارد. -2فهرست گذاری شود.-1مقرر شد: ردیف یک : مطرح و 

 -3فهرست ندارد. -2علت نگارش کتاب به زبان انگلیسی. -1ف دو: مقدمه یا پیشگفتار نوشته شود. ردی -5فصل بندی ندارد.  -4باشد.

 مخاطبان کتاب

 درسنامه بهداشت سالمندی -1

2-Home based technology and quality of life amang"older people 

-problem"در خصوص درخواست بررسی کتاب  علی بنا گذارآقای دکتر  9/12/1394مورخه  604/232/5شماره نامه  -4بند

oriented guide for xenobiotic diagnosis  با توجه به غلطهای امالیی فراوان ،کتاب نیاز به ویراستاری نگارشی مطرح و

با قابلیت جستجوی کلمات کلیدی به کتاب اضافه شده و اشکاالت فوق الذکر رفع گردد.در آن صورت کتاب  cdدارد. شورا پیشنهاد کرد:

 خواهد گرفت.ئید قرار فوق مورد تا

 86-93ی تخصصی فارماکولوژی نامه خانم دکتر هاله واعظ در خصوص درخواست بررسی کتاب مجموع سواالت آزمون دکترا-5بند

 مطرح و کتاب مفیدی تشخیص داده شد.

ه ریوی و مراقبتهای ویژ-نامه آقای دکتر حسن سلیمانپور در خصوص درخواست بررسی کتاب راهنمای کاربرد داروهای احیای قلبی-6بند

مطابقت محتوای متن در نگارش بعضی از پاراگرافهای کتاب با عناوین رفرنسهایی که برای همان پاراگرافها ارائه  شورا اعالم نمود:مطرح و 

 54رفرنس از  52، و بطور کلی بنظر می رسداز 35در صفحه  25مثال:رفرنس شماره رتباط الزم را نشان نمی دهد یا ا شده است تشابه

 داشته باشد با عنوان کتاب  یمورد از کل رفرنسها ی کتاب ارتباط مشخص و شفاف

درخواست بررسی کتاب  رئیس محترم مرکز تحقیقات ایمونولوژی در خصوص 17/12/1394مورخه  3751/47/5نامه شماره-7بند 

ضمن تائید مقرر شد از یک روش استاندارد پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه توسط آقای دکتر بهزاد برادران و همکارانشان مطرح و

 رفرانس نویسی استفاده شود.

https://acpub.tbzmed.ac.ir/
https://publications.tbzmed.ac.ir/
mailto:publications@tbzmed.ac.ir


   

 تاریخ: 

 :شماره

   پیوست: 

   2از  2 صفحه
 

  مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،خیابان دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران: دفتر نشر، ساختمان کتابخانه نشانی

 )انگلیسی( https://publications.tbzmed.ac.ir )فارسی(  https://acpub.tbzmed.ac.ir  :تارنما

 publications@tbzmed.ac.irپست الکترونیک: 

  041-33379522تلفن:  

 

... 

... 

ی شک با بیمار  و تغییر عنوان به مباننامه سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر  در خصوص انجام تغییرات در کتاب ارتباط موثر پز-8بند 

 برقراری ارتباط بیمار و پزشک مطرح و مورد تائید قرار گرفت .

توسط ایشان و همکارانشان  سلولی شیتمهندسی بافت و نامه سرکار خانم دکتر علیزاده  در خصوص درخواست بررسی کتاب -9بند 

 مطرح و ضمن تائید مقررشداز یک روش استاندارد استفاده شود و اصول رفرانس نویسی رعایت گردد. و به شکلها در متن ارجاع داده شود.

 

 

 دکتر بهبهانی دکتر مالک  دکتر مشکینی    دکتر محبوب 
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