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 بسمه تعالی

 

در اتاق کار مدیر امور  12:30راس ساعت  9/112/1396دویست و چهل و پنجمین  جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه 

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

معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص درخواست بررسی طرح اولیه کتاب شناخت و درمان  17/11/1396نامه مورخه -1 بند

بیماری های ریوی و تنفسی در گستره طب ایرانی توسط ایشان و همکارانشان مطرح و ضمن تائید اولیه مقرر شد جهت اخذ تائید نهایی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کل کتاب به شورا ارسال شود.      

 تیکی پیش از النه گزینی  مطرح و ......نامه خانم ها صالحه رضاپور و رقیه دهقان در خصوص درخواست بررسی کتاب تشخیص ژن-2بند 

نامه سرکار خانم هاله فرزین در خصوص انجام اصالحات درخواستی شورای تالیف و ترجمه دانشگاه برای کتاب سرطان پستان -3بند 

 مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

اب اصول تشخیص، مراقبت و درمان سل مطرح نامه سرکار خانم دکتر هاله فرزین و همکارانشان در خصوص درخواست بررسی کت-4بند 

 و م مقر شد در خصوص رفرنس ها باز نگری انجام صورت گیرد.

ثبت سرطان مبتنی بر -2مبانی بافت شناسی  -1نامه آقای دکتر بهروز شکوهی کوکانی در خصوص درخواست بررسی کتب  -5بند 

 اده شد.جمعیت استان اردبیل مطرح وکتاب ردیف یک کتاب مفیدی تشخیص د

چگونه  -2امنیت غذا و تغذیه در اقتصاد مقاومتی -1نامه جناب آقای دکتر فتح اله پور علی در خصوص در خواست بررسی کتب -6بند 

 خوراک های بومی ایران -3وزن مناسب خود را بدست آوریم 

 در پزشکی قانونی مطرح و  نامه سرکار خانم صالحه رضاپور در خصوص درخواست بررسی کتاب مقدمه ای بر ژنتیک -7بند 

با   ADVANCES IN BIOSCIENCESنامه سرکار خانم دکتر سپیده پرویزپور در خصوص درخواست بررسی بخشی از کتاب -8بند 

 …… MOLECULAR IDENTICATIONعنوان 

 .. نامه آقای دکتر جودی در خصوص درخواست بررسی کتاب پزشک خانواده الزام قانون نیاز مردم  مطرح -9بند 

 نامه آقای علی نقی نژاد در خصوص درخواست تایید کتاب فیزیولوژی عملی )چاپ دوم( مطرح و..-10بند 

مقرر شد منبعد کتبی  که توسط اعضای محترم هیات علمی چاپ شده و جهت اخذ تائید به شورا ارسال می شود مستقیما به  -11بند 

 یند.هیات ممیزه دانشگاه جهت بررسی کتابشان مراجعه نما

 

 دکتر ادیب کیا                  دکتر زرین تن                        دکتر مشکینی            دکتر محبوب      
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 دکتر مالک      دکتر حامد برقی                       دکتر قرطاسی         

 غائبین جلسه: دکتر سلیمانی راد

 

https://acpub.tbzmed.ac.ir/
https://publications.tbzmed.ac.ir/
mailto:publications@tbzmed.ac.ir

