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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق  12راس ساعت   7/5/94جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه  ششمیندویست و بیست و 

 :ر خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم شدکار مدیر امور پژوهشی تشکیل و د

بر مطابقت با سر فصل دروس بودن کتاب جوابیه مدیر محترم گروه میکروب و ویروس شناسی در خصوص اعالم نظر ، مبنی -1

ویروس شناسی پزشکی توسط سرکار خانم دکتر مهین آهنگر اسکویی و جناب  آقای دکتر سیروس جداری سیفی مطرح و مورد 

 تائید قرار گرفت.

متی و نامه سرکار خانم زهرا خسروی در خصوص درخواست بررسی کتاب رژیم های غذایی الغری و کاهش وزن، زیبایی، سال-2

 .تناسب اندام مطرح و کتاب مفیدی تشخیص داده شد

رفع اشکاالت وارده بر کتاب پروتکل کاربردی پیشگیری از دلیریم قبل از جراحی مبتنی  نامه آقای محمد باقررئوفی در خصوص-3

 بر شواهد توسط داور منتخب شورا مطرح و مقرر گردید مجددا جهت اظهار نظر به ایشان ارسال شود.

رخواستی شورای تالیف و ترجمه در چاپ های بعدی برای نامه آقای دکتر میکائیل صفا در خصوص تقبل انجام تغییرات د-4

 کتاب پاسخ به شبهات تاریخ صدر اسالم مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

خصوص درخواست  معاون محترم پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی در 27/3/1394مورخه  2385/555/5نامه شماره -5

بررسی کتاب درسنامه عملکردی جنسی انسان در دوران مختلف زندگی توسط سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده مطرح و شورا 

تصاویر بصورت شماتیک درج -2عنوان کتاب به اختالل عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن تغییر یابد.-1مقرر نمود:ضمن تائید 

 گردد.

زاد برادران در خصوص درخواست بررسی کتاب ایمونولوژی عملی مطرح و ضمن تائید مقرر گردید: عناوین  نامه آقای دکتر به-6

 درج گردد.و شماره شکلها و جداول 
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معاون محترم پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در خصوص درخواست بررسی کتاب  6223/57/5شماره  2/4/1394نامه مورخه -7

اسالم توسط آقای سید ضیاءالدین علیانسب مطرح و مقرر گردید همانند کتاب آقای دکتر باز شناسی رویدادهای مهم تاریخ 

 میکائیل صفایی اقدام شود و مورد تائید قرار گرفت.
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