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 توسط »اعضا و بافتی سلولی، هاي بانک بر اي مقدمه «امتیاز کتاببازبینی درخواست  -1

 .نگرفت قرار موافقت مورد بررسی و دانشگاه انتشارات شوراي اعضاي

آقاي دکتر  تألیف »)ها الکترولیت و معدنی مواد ها، ویتامین( اساسی تغذیه« بررسی کتاب -2

 جهت لوگو قرار گرفت. و مورد پذیرشمطرح دانشگاه ، در جلسه شورا فرزاد شیدفر

 تحلیل الجستیک رگرسیون رگرسیون، همبستگی، آماري، هاي تحلیل« بررسی کتاب -3

 نرم از استفاده با پرستاري و پیراپزشکی پزشکی، هاي پژوهش در عاملی تحلیل مسیر،

در جلسه شورا مطرح ، علی رضا هویدا دکترتآلیف آقاي »  AMOS وSPSS آماري افزارهاي

 گردید نظرات داوران به مؤلف جهت اصالح  اعالم گردد.و مقرر 

 دانش: در سنجی علم و عاملی تحلیل مسیر، تحلیل آماري، هاي تحلیل« بررسی کتاب -4

 وSPSSافزارهاي نرم از استفاده با پزشکی رسانی اطالع و کتابداري اطالعات، علم و شناسی

AMOS  « شورا مطرح و مقرر گردید نظرات در جلسه ، علی رضا هویدا دکترتآلیف آقاي

 داوران به مؤلف جهت اصالح  اعالم گردد.

در جلسه شورا ، تألیف» مبانی هورمون شناسی« اعتراض به عدم پذیرش لوگو کتاب -5

 جهت داوري ارسال گردد.مطرح و مقرر گردید 

ا ، در جلسه شورتألیف» بهداشت حرفه اي در ایران مروري بر تاریخچه« بررسی کتاب -6

 مطرح و مقرر گردید جهت داوري ارسال گردد.

تألیف، در جلسه شورا مطرح و » قوانین و مقررات کاربردي در داروخانه« بررسی کتاب -7

 مقرر گردید جهت داوري ارسال گردد.

 

 

               

   


