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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار  12راس ساعت   10/6/95جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه  چهارمینسی و دویست و 

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

مورتائید  و مطرح   چکیده تلیند با متد الگوریتمیکتاب  اصالح موارد درخواستی شورا برایدر خصوص  مریم واعظیدکتر  خانمنامه  -1بند

 قرار گرفت.

راهنمای کاربرد داروهای احیای قلبی ریوی و مراقبتهای ویژه در خصوص درخواست بررسی کتاب  حسن سلیمانپوردکتر  آقای نامه-2بند

وشورا عناوین ارائه شده در پاراگراف های مختلف در متن کتاب را  ارزیابی نموده و ارتباط منطقی و علمی بین موضوعات متن کتاب   مطرح

 (20و19با رفرنسها ی ارائه شده مشاهده ننمود.)رفرنس 

 تاب مفیدی تشخیص داده شد.مطرح و ک پروبیوتیک ها کتاب بررسی  در خصوص درخواستآقای دکتر محمد سعید حجازی نامه  -3بند

چاپ درخواست  در خصوص ریاست محترم مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریه 27/5/1395مورخه  5/د/48206شماره نامه -4بند

وکتاب راهنمای جامع کاهش انگ مورد تائید قرار گرفت و مطرح  "و راهنمای جامع کاهش انگ "واژه نامه و فرهنگ طبی کهن" کتب

( تغییر یابد.در خصوص کتاب واژه نامه و فرهنگ طبی کهن نیز شورا اعالم نمود stigmaعنوان کتاب به راهنمای کاهش انگ)مقرر شد 

ته نوششده است از کجا  درج که کتاب نیاز به رفرنس دارد و همچنین شورا اعالم نمود در خصوص توضیحات که برای کلمات بفارسی

 شده است.

  بررسی در خصوص درخواست قیقات و فنآوری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی حت رام پورقاسم معاون محترمبهنامه جناب آقای دکتر -5

  و کتب مفیدی تشخیص داده شد ,مطرح Prebiotics, and synbioticsو   Microbes in food healthکتاب 

 نامه آقای دکتر مهدی یوسفی در خصوص درخواست بررسی کتاب ایمونولوژی جان وی مطرح  -6

   "نوشیدنیها ی سرد و گرم سمیرا جنت دوست"نامه آقای دکتر همایونی در خصوص درخواست درج آرم و نام دانشگاه بر روی کتاب  -7

ری کرده اند مطرح و مقرر شد که کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی که توسط خانم سمیرا جنت دوست تهیه وآقای دکتر همایونی ویراستا

 نوشته شود و نیز رفرنس به آن اضافه گردد، و مجددا به شورا ارسال شود.

رئیس محترم مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریه مبنی بر درخواست صدور مجوز چاپ  7/6/1395مورخه  5/د/52581نامه شماره -8

 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. "ت های یادگیری در کار آموزی اتاق عملاصول فعالی"کتاب 

کتاب تجزیه و تحلیل مشاغل آقای دکتر موسوی مجددا جهت پرداخت هزینه چاپ کتاب توسط حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری -9

تاب که ماحصل آن ک حامی مالی انجام پروژه ای مطرح و ضمن موافقت مقرر شد:در ابتدای کتاب از حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه بعنوان

 حاضر می باشد تقدیر و تشکر بعمل آید. ضمنا از دیگر همکاران طرح در کتاب تشکر گردد.
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