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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار مدیر  12راس ساعت   26/8/95دویست و سی وششمین جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه 

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

خانم دکتر مریم زارع نهندی  و خانم فاطمه آقای دکتر علی بنا گذار محمدی و  5/8/1395مورخه  23/5/م356بند یک:نامه شماره 

 نوری در خصوص درخواست بررسی کتاب مسمومیت با فسفید آلومینیوم مطرح و ضمن تائید مقرر شد در متن به رفرنسها ارجاع داده شود.

ه یدی تشخیص دادبند دو:نامه سرکار خانم فائزه دقیق در خصوص درخواست بررسی کتاب چکیدهای از قوانین مغزی مطرح و کتاب مف

 شد.

بند سه:نامه معاون محترم قطب علمی ایرانیان در خصوص درخواست بررسی کتاب سیستم های اطالع رسانی پزشکی توسط آقای محمد 

 هیوا عبد خدائی مطرح و مقرر شد رفرنس ها در متن ارجاع داده شود.

وص درخواست بررسی کتاب  حاصل از پژوهش با عنوان بند چهار: نامه رئیس محترم مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریه در خص

در متن رفرنس ها  -1رویکردی بر معنویت درمانی با تاکید بر بارداری و زایمان توسط آقای دکتر خلیلی و همکارانشان مطرح و مقرر شد:

 در کتاب فهرست اضافه شده و مرتب گردد. -3رفرنس ها بطور صحیح نوشته شود.  -2وارد شود. 

نج: نامه آقای دکتر ضرغامی در خصوص درخواست بررسی کتاب آشنایی با برخی از اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی بند پ

 توسط ایشان و خانم دکتر رقیه رضائی سعدآبادی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

یف و ترجمه دانشگاه در مورد کتاب دو نیم دایره بند شش: نامه آقای دکتر ناصر خدایاری در خصوص ارائه پاسخ به درخواست شورای تال

 جامعه شناسی و مردم شناسی  مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص  9/8/1395مورخه  5/د/86574بند هفت: نامه شماره  

حتی فهیمه  ص –مراقبت های اولیه در اتاق زایمان  توسط خانم ها سمیه زارعی  عصبی نوزاد و –درخواست بررسی کتاب معاینه فیزیکی 

 فاطمه عفتی داریانی و اعظم محمدی مطرح و مقرر شد رفرنس ها در متن وارد شود. –شفایی 

ست رئیس محترم مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریه در خصوص درخوا 10/8/1395مورخه  5/د/87689بند هشت: نامه شماره 

 ارائه پاسخ به سوال شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در خصوص کتاب واژه نامه فرهنگ طبی کهن مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

بند نه: نامه ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی در خصوصدرخواست بررسی کتاب درون مایه های فرهنگ و تمدن اسالم و ایران توسط 

 یاالدین علیا نسب جواد نعمتی و میکائیل صفا مطرح و مورد تائید قرار گرفت.آقایان ناصر خدایاری سید ض

 

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:  

 

... 

... 

بند ده: نامه نماینده گروه مولفین دو کتاب خودمراقبتی در دیابت و کتابچه دیابت توسط دانشجویان و زیر نظر آقای دکتر فرجی مطرح و 

کتابچه دیابت:  -2اه چاپ و بین بیماران بطور رایگان پخش گردد.کتاب خودمراقبتی در دیابت با هزینه دانشگ -1ضمن تائید مقرر شد: 

 رفرنس ها در متن جایگذاری شود. -فهرست اضافه شود

 

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

