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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار مدیر  12ساعت راس   23/4/95جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه  سومینسی و دویست و 

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

ید و بدالیل ذیل مورد تائمطرح   متد الگوریتمیچکیده تلیند با در خصوص درخواست بررسی کتاب  مریم واعظیدکتر  خانمنامه  -1بند

تصویر روی -3عنوان کتاب در روی جلد  و داخل کتاب مغایرت دارد.-2در عنوان کتاب به جراحی زنان اشاره نشده است. -1قرار نگرفت: 

مترجمان  نیز صحیح نمی باشد.عنوان استادیار غلط امالیی دارد و ترجمه انگلیسی -4جلد  مربوط به مامایی می باشد نه جراحی زنان. 

 کتاب دو نفر در شناسنامه درج گردیده و در روی کتاب یک نفر.

ل ذیل و بدالی مطرح مراحل البراتواری پروتز پارسیل متحرکدر خصوص درخواست بررسی کتاب  فریبا صالح صابردکتر  خانمنامه -2بند

هفت فصل کتاب ترجمه نگردیده است که می بایست در -2(. 1986تاریخ چاپ کتاب خیلی کهنه می باشد.)-1 مورد تائید قرار نگرفت:

 تاریخ کتب مورد ترجمه نباید بیش ا ز چهار سال باشد.-4رفرنس ها حذف شده اند.-3 مقدمه توضیح داده می شد.

 بررسی  در خصوص درخواست  محترم گروه کودکاننعمت بیالن مدیر آقای دکتر  29/3/1395/گ مورخه 170شماره نامه  -3بند

و به عنوان یک مجموعه مفید تشخیص داده شد، ضمنا منابع تصاویر در کتاب مشخص ، مطرح  گراف های ونتیالتور به زبان ساده کتاب

 نگردیده است.

ابزار برای حفظ ارزش آن مطرح و چاپ کتاب بازفرآوری نامه سرکار خانم کاظمی و آقای دکتر تقی زادیه در خصوص درخواست -4بند

 مورد تائید قرار گرفت.

نامه جناب آقای دکتر محمد رضا رشیدی در خصوص درخواست مجوز چاپ کتاب انگلیسی برای مقاصد آکادمیک مطرح و ضمن تائید -5

 غییر یابد.ت "تحصیالت تکمیلی برای استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان "شورا مقرر نمود زیر عنوان اصلی به 

رئیس محترم مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی در خصوص در خواست مجوز 22/4/1395مورخه  5/د/32865نامه شماره -6بند 

و مقرر شد  چاپ کتاب زمان و چیستی آفرینش توسط آقای دکتر محمدرضا رشیدی مطرح و درخواست فوق مورد موافقت قرار گرفت.

 ده شودرفرنسها در آخر کتاب نیز آور

درخواست آقای دکتر غالمعلی حامد برقی درخصوص تغییر و اصالح عنوان کتاب کمک های اولیه و مراقبت از بیمار در بررسی های  -7

 مطرح و با چاپ مجدد آن موافقت گردید. "کمک های اولیه و مراقبت از بیمار در پرتونگاری"رادیولژیک به 

-2دستگاه عضالنی اسکلتی و -1درسنامه پرستاری)برونر و سودارث( رخواست بررسی کتب نامه آقای دکتر امین مرادی در خصوص د-8

 کبد و مجاری صفراوی دیابت شیرین  غدد درون ریز مطرح و کتب مفیدی تشخیص داده شد.
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