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 بسمه تعالی

 

در اتاق کار مدیر امور  12:15راس ساعت      20/4/1397جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه        هفتدویست و چهل و 

 پژوهشی و با حضور اعضاء جهت بررسی موضوعات واصله تشکیل و اخذ تصمیم شد:

 

کریم توسط "بدن انسان در قرآن "کتاب حجت االسالم جناب آقای خیری  در خصوص درخواست بررسی  23/2/97نامه مورخه  -1بند 

ضمن تائید مقرر شد عنوان کتاب به علت عدم تطابق عنوان با محتوا  مطرح و محمودی و دکتر سیامک صندوقچیان  آقایان دکتر جواد

 اصالح شود.

 

 Genetics"آقای یویف دانشمند پور  در خصوص در خواست بررسی ترجمه کتاب  28/3/1397ورخه م 2616نامه شماره -2بند 

of human infertility " د مورد تائی، زیر نظر آقایان دکتر مهدی یوسفی و دکتر ابراهیم سخی نیا و خانم دکتر زهره بابالو مطرح و

 قرار گرفت.

 

توسط ایشان و آقایان دکتر سید  "اورژانس های جراحی مغز"نامه آقای دکتر علی مشکینی در خصوص درخواست بررسی کتاب  -3بند 

 مورد تائید قرار گرفت.محمدحسین اجاقی، دکتر کاووس شهسواری، دکتر حسین علیخواه و خانم دکتر فرشته جمالی مطرح و 

 

  و مورد تائید قرار گرفت. مطرح "اورژانسهای جراحی قلب"نامه آقای دکتر ناصر صفایی در خصوص درخواست بررسی کتاب  -4بند 

 

رئیس محترم قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت در خصوص درخواست  30/3/1397مورخه 5/د/96839نامه شماره -5بند 

را  و مقرر شد نامه تائید گروه مربوطه توسط خانم دکتر رعنا غالم زاده نیکجو  مطرح "اولیهحاکمیت مراقبت های بهداشتی "بررسی کتاب 

 ارسال نمایند.

 

رئیس محترم قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت در خصوص درخواست  30/3/1397مورخه 5/د/96839نامه شماره -6بند 

و  طرحمتوسط آقای دکتر رحیم خدایاری  "ا رویکرد تحلیل چارچوبتحلیل سیاست های سالمت و تحلیل دادهای کیفی ب"بررسی کتاب 

 مقرر شد نامه تائید گروه مربوطه را ارسال نمایند.

 

معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر درخواست تائید نهایی کتاب شناخت و درمان  17/4/1397مورخه  5/د/121495نامه شماره -7بند 

 ایرانی مطرح و مورد تائید نهایی قرار گرفت.بیماریهای ریوی و تنفسی در گستره طب 
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دبیر محترم شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم در خصوص  6/4/1397مورخه  5/د/106735نامه شماره  -8بند 

 درخواست بررسی  کتاب آموزش مداوم از تئوری تا عمل مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

 

معاون آموزشی و پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر در خصوص بررسی چاپ مجدد کتاب  24/3/1397مورخه  3113نامه شماره   -9بند 

برای کتاب فوق، مطرح و مقرر شد مبلغ سه و نیم میلیون  و درخواست حمایت مالی  "بازآفرینی ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی"

 تومان جهت چاپ مجدد و با درج آرم دانشگاه پرداخت گردد.

 

 East Azerbaijan Population Based Cancrدرخواست  خانم دکتر رویا دولتخواه در خصوص بررسی کتاب  -10بند 

Registry 2015-2017   قرار گرفت و نیز مقرر گردید  در چاپهای بعدی ضمن رفع اشکاالت مطرح بعنوان یک گزارش مورد تائید

 موجود قبل از چاپ از شورا اخذ مچوز شود.

توسط ایشان و همکارانشان  8-5کتاب پاتولوژی در ژنتیک پزشکی  آقای شاهین اسعدی در خصوص درخواست بررسینامه -11بند 

 مطرح و کتاب مفیدی تشخیص داده شد. و ضمنا به عنوان تالیف مورد پذیرش قرار نگرفت.

یمی مولکولی لودیش  و کتاب بیوش آقای دکتر علیرضا ابهری در خصوص در خواست بررسی خالصه زیست شناسی سلولی و نامه-12بند 

 مکانیسم بیوشیمیایی تشخیص بالینی  مطرح -بالینی

 

درخواست بررسی آن مطرح و ضمن اعالم مفید در خصوص  15/2014نامه مترجم کتاب گزارش جهانی حفاظت اجتماعی  -13بند 

 د.بودن کتاب شورا پیشنهاد کرد در چاپهای بعدی عنوان به حمایت اجتماعی تغییر کن

توسط ایشان و خانم فاطمه  جراحی اعصاب و حاملگینامه آقای دکتر علی مشکینی در خصوص درخواست بررسی کتاب  -14بند 

 مشکینی مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

جناب آقای دکتر محمدرضا نهایی مبنی بر درخواست بررسی کتاب تکنیک های آزمایشگاهی در میکروب شناسی و نامه  -15بند 

 علی پور محمد و خانم فروغ شمس مطرح و کتاب مفیدی تشخیص داده شد. –تکنولوژی توسط آقایان پوریا قلی زاده بیو

مطرح و   Case Files Physiologyنامه سرکار خانم فائزه دقیق در خصوص درخواست بررسی کتاب گزیده ای از کتاب  -16بند 

 مورد تائید قرار گرفت.
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