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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار مدیر امور  12راس ساعت   28/11/94دویست سی امین جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه 

 پژوهشی تشکیل و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

آقای دکتر غفاری  در خصوص درخواست پرداخت  حق الزحمه برای طرح تحقیقاتی   22/10/1394مورخه  180/84/5نامه شماره -1بند

با عنوان تاریخ پزشکی تبریز  در دو سده اخیر  مطرح و شورا اعالم نمود:ارزیابی طرح تحقیقاتی حتی بشکل تحقیق به منظور تالیف کتاب 

ا  معاونت فرهنگی و دانشجویی  ارجاع و یالیف و ترجمه نمی باشد. شورا پیشنهاد نمود طرح فوق به تیم پژوهشی در حیطه وظایف شورای ت

مستقیما به شورای پژوهش دانشگاه ارسال شود. و نهایتا برون داد  طرح فوق که بصورت کتاب خواهد بود در شورای تالیف و ترجمه قابل 

 طرح خواهد بود.

معاون تحقیقات و فنآوری دانشکده پیراپزشکی در خصوص درخواست ترجمه کتاب  28/10/1394مورخه 9233/57/5نامه شماره -2بند

Radiographic pathllogy for technologists .توسط آقای دکتر قوامی و همکارانشان مطرح و مورد تائید قرار گرفت 

علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران در خصوص  معاون فنی مرکز قطب14/10/1394مورخه  4945/95/5نامه شماره  -3بند

 مطرح و مورد تائید قرار گرفت. درخواست بررسی کتاب مطالعه تطبیقی نظام های بهداشت و درمان 

جامعترین کتاب پرستاری و مامایی در سرطان های مامایی زنان مطرح "نامه آقای دکتر عیوضی در خصوص درخواست بررسی کتاب  -4بند

 مقرر شد عنوان جامعترین به کتاب جامع ...تغییر یابد و ضمن تائید

درخواست آقای دکتر مرتضی قوجازاده در خصوص درخواست تغییر عنوان کتاب متا انالیز به روش تحقیق تک موردی در علوم رفتاری  -5بند

 و بهداشتی مطرح و مورد تائید قرار نگرفت

معاونت محترم بهداشتی در خصوص کتاب ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی  28/11/1394مورخه  7724/77/5نامه شماره  -6بند 

 با مدیریت حاکمیت بالینی مطرح و به عنوان گزارش مورد تائید قرار گرفت.

ی الله و دکتر حسین استادی در خصوص دکتر قوام و آقای دکتر نعمتی ، دکتر حسین علیخواه،  نامه آقای دکتر صمد شمس وحدتی -7بند

  کتاب دستنامه مراقبت های ویژه مطرح و ضمن تائید مقرر شد: رفرنسها در متن وارد شود
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