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 بسمه تعالی

 

در کتابخانه مرکزی  9:15راس ساعت      21/9/1397دویست و چهل و نهمین جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه    

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

در خصوص انجام اصالحات  رئیس محترم مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی   3/10/1397مورخه  5/د/352509شماره نامه  -1بند 

مقرر رح و مطبرای کتاب مبانی میکروب شناسی پزشکی توسط خانم دکتر وحیده طرح ریز  درخواستی گروه میکروب شناسی پزشکی 

 -3ی جداول و اشکال شماره گذاشته شود. بعد از اعمال اصالحات درخواستی گروه میکروبیولوژیمجددا به شورا ارسال گردد. برا -1گردید

 اصالحات محددا شورا از گروه در خصوص درسی یا کمک درسی بودن و مخاطبان کتاب استعالم بعمل آید.بعد از انجام 

رئیس محترم کارگروه توسعه دانش علوم روانپزشکی و روانشناسی در خصوص  28/8/1397مورخه  5/د/302380نامه شماره -2بند 

مقرر شد  ت بررسی کتاب سالمت روان زنان و چرخه باروری توسط آقای دکتر مصطفی فرحبخش و خانم دکتر رنجبر مطرح ودرخواس

  جهت داوری به آقای دکتر ایوب مالک و نیز خانم دکتر فرهنگ ارسال گردد.

ه ژنتیک در مورد کتب آقای دکتر نامه معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی در خصوص در ارسال نظریه مدیر محترم گرو -3بند 

 کتب مفیدی تشخیص داده شدمحمود شکاری خانیانی به شرح ذیل مطرح و 

  2و  1احتالالت کروموزومی و مشاوره ژنتیک گاردنر جلد  -ا

 مبانی ژنتیک و مشاوره پزشکی -1

 اصول ژنتیک سرطان -2

 

علوم  و صنایع غذایی در خصوص درخواست بررسی کتاب مدیر محترم گروه  28/8/1397مورخه  5/د/ 313123نامه شماره  -4بند

 روش های نوین فرآوری مواد غذایی توسط  ایشان مطرح و ..

 نامه آقای دکتر عزیز همایونی در خصوص درخواست بررسی کتاب فرایندهای پیشرفته مواد غذایی  مطرح و .. -5بند 

رم گروه ارتوپدی در خصوص درخواست بررسی کتاب اورژنس های مدیر محت 3/9/1397مورخه  5/د/308320نامه شماره  -6بند 

 و مورد تائید قرار گرفت.ارتوپدی مطرح 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی مبنی بر درخواست چاپ کتاب  10/8/13مورخه   5/د/279272شماره  نامه -7بند 

 هو خانمها بهناز صادق زاده، ام البنین عیوض زاد وسط آقای دکتر پرویز شهابی تتجربیات حرفه ای و نحوه اداره فیزیولوژیک شرایط توسط 

مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد بدون درج آرم دانشگاه چاپ گردد. ضمنا شورا پیشنهاد نمود نویسندگان کتاب عنوان کتاب را مطرح و 

 گویا تر نمایند.
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نامه اقای محمد باقر رئوفی در خصوص درخواست بررسی  چاپ سوم کتاب بنیادهای عملی یادگیری متدهای کاربردی برای  -8بند 

ه شده مقرر شد فصل اضافیادگیری و خالقیت  مطرح و –تسهیل یادگیری دانشجویان و اضافه نمودن یک فصل  به آن با عنوان دانشگاه 

 دکتر غفاریفر(به داوری ارسال گردد.)خانم 

مدیر محترم گروه معارف اسالمی دانشگاه مبنی بر تائید کتاب جایگاه فقهی   20/9/1397مورخه  5/د/333814نامه شماره -9بند 

خیارات در تجارت الکترونیکی تالیف آقای دکتر حسین جالئی نوبری و درخواست بررسی آن در شورا مطرح و مقرر شد به دو داور ارسال 

 گردد.

 Microbiology Aآقای دکتر محمدرضا نهایی در خصوص درخواست بررسی ترمه کتاب  17/9/1397نامه مورخه  -10د بن

laboratory Manual  .توسط آقای حامد ابراهیم زاده دانشجوی دوره دکتری مطرح و مقرر گردید ترجمه را ادامه دهند 

کتر رهبر قاضی در خصوص درخواست بررسی ترجمه کتاب آقای د 2/10/1397مورخه  5/د/349986نامه شماره  -11بند 

Mesenchymal Stem Cell Derived  Exosomes  مطرح و مورد تائید قرار گرفت 
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