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 تعالیبسمه 

 

با حضور اعضاء شورا در اتاق کار  12راس ساعت   2/2/94دویست و بیست وچهارمین جلسه شورای تالیف و ترجمه دانشگاه در مورخه 

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

در خصوص کتاب اکسیژن درمانی باز  -1مقرر شدنامه آقای دکتر حسن سلیمانپور در خصوص درخواست بررسی کتب ذیل مطرح و-1بند

در  -3رعایت شود. مقرر شد منابع در متن  وارد شود.و اصول رفرانس نویسی در خصوص کتاب شماره دو: -2 بینی اساسی صورت گیرد.

وضیح ار تخصوص کتاب شماره یک مقرر شد رفرنس نویسی استاندارد باشد و نیزدر خصوص عدم رفرنس نویسی تا صفحه هفتادو چه

 نوشته شود. 

 راهنمای کاربرد داروهای احیای قلبی ریوی و مراقبتهای ویژه -1

 مغزی بزرگساالن -ریوی-نگاهی جامع بر مبانی احیای قلبی-2

 اکسیژن درمانی -3

د تائید و مور نامه آقای دکتر رامین نسیمی دوست در خصوص درخواست بررسی کتاب اعمال یداوی در طب سنتی ایران  مطرح-2بند 

 قرار گرفت

 و کتب مفیدی تشخیص داده شد.رضا بدل زاده  در خصوص درخواست بررسی کتب ذیل مطرح. نامه آقای دکتر-3بند 

 ترجمه کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ چاپ اول-1

 ترجمه کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ چاپ دوم -2

 ترجمه کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ چاپ سوم -3

  2015، 20یش بیست و چهار شنبه، مه اترجمه کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ ویر -4

 خالصه فیزیولوژی پزشکی گایتون-5

کاربردهای غذایی و دارویی –ترکیبات –نامه آقای دکتر محمد علی تربتی  در خصوص درخواست بررسی کتاب روغن های گیاهی  -4بند 

 دمیرچی مطرح و مورد تائید قرار گرفت.، توسط ایشان و آقای دکتر صدیف آزادمرد 

نامه سرکار خانم لیال واحدی در خصوص درخواست بررسی  کتاب گزارش عملکرد جشنواره شهید مطهری دانشگاه مطرح و بعنوان یک -5

  گزارش مورد تایید قرار گرفت.
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