شماره 922/29/ 8923 :

باسمه تعالي

تاريخ 29/2/92 :

ششمین جلسه شوراي پژوهشی و فناوري دانشگاه

زمان 91/9/28 :

مكان  :تاالر میثاق

ساعت 11 – 11 :

اعضاي حاضر :دکترسعدالدین-دکتر قدوسیان-دکتر اسحاقی– دکترشامحمدی -دکتر مروج -دکتر عبدا...پور -مهندس باقری -دکتر شفابخش -دکتر چنگیزی
آقای موالئی -دکتر نادر پور -دکتر ورامینیان -دکتر قمی نژاد -دکتر مهدی پورقاضی – دکتر ابوالمعالی -دکتر سعادت – دکتر کلوری -دکتر ولی پور
اعضاي غايب  :دکتر اشرفی (با اطالع قبلی)-آقای معرفت -دکتر محمدیان (با اطالع قبلی)  -دکتر رحیمی (با اطالع قبلی)
خالصه مذاكرات و مصوبات:

جلسه با تالوت قرآن كريم آغاز شد.
 -در آغاز آقای دكتر سعدالدين سالروز شهادت حضرت

رقیه( سالم ا ..علیها)

را تسلیت گفتند سپس با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری،

تبريک به خانم دكتر مروج به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی و آقای دكتر عبدا...پور را به عنوان مدير امور فناوری دانشگاه و خیر مقدم به آقای
دكتر ولی پور به عنوان عضويت در شورای پژوهشی و فنا وری ،گزارش اجمالی از مالقات با معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت متبوع
و جلسه معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و مراكز پژوهشی ارائه نمودند ايشان تاكید بر انجام پژوهشهای كاربردی ،مديريت در اعتبار
پژوهانه و توجه به اقتصاد مقاومتی و ايجاد شركتهای دانش بنیان را از سیاستهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برشمردند.
همچنینآقای دكترسعدالدينگزارش شركت دراجالس اساتیدكشورهای مسلمان وديدار با مقاممعظمرهبری را برای اعضای حاضربیان كردند.سپس اعضای حاضر نقطه نظرات خود را بیان كردند.
 با پیشنهاد تهیه الگو برای تدوين برنامه جامع توسط حوزه معاونت پژوهشی و فناوری موافقت شد. با پیشنهاد طراحی صفحه مقاالت در وب سايت دانشگاه سمنان موافقت شد. با توجه به بررسی امتیاز پژوهانه اعضای هیات علمی در سال  19به تفکیک هر فعالیت پژوهشی و در راستای تحقق اهداف آيین نامهپژوهانه با سقف  5امتیاز برای راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله دكتری موافقت شد.
 با توجه به پیگیریهای معاون محترم پژوهشی و فناوری و حمايت هیات رئیسه محترم دانشگاه علیرغم كمبود اعتبارات نسبت به اختصاص 04درصد از پژوهانه در سال جاری اقدام خواهد شد و اختصاص مابقی اعتبار منوط به تامین اعتبار در سال آتی خواهد بود.
 با تصحیح بند  3ماده  0آيین نامه پژوهانه به شرح زير موافقت شد: در صورتی كه امتیاز يک سال عضو هیات علمی از سال  9319به بعد ،از میانگین امتیاز كسب شده در سه سال (با احتساب سال جاری)كمتر باشد میانگین امتیاز سه سال منتج با سال جاری مالک تعیین پژوهانه خواهد بود.
 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر داخلی مصوب  88/1/3بازنگری شد و انتخاب پژوهشگران برتر مشروط به عدم انتخاب در سال قبلخواهد بود.
 جدول امتیازات فعالیت های پژوهشی سال  19برای محاسبه پژوهانه سال  19به شرح پیوست تصحیح شد. درخواست آقای دكتر ولی پور برای تغییر عنوان طرح پژوهشی « ساخت تونل باد عمومی ،طراحی فن و اتاقک پرواز» به « طراحی تونلباد عمودی مدار باز در مقیاس آزمايشگاهی» و افزايش مدت اجرا به میزان  99ماه موافقت شد و با توجه به محدويتهای اعتبار با افزايش مبلغ
موافقت نشد.
 مصوبات چهارمین جلسه كمیته نشر كتاب سال  19مورخ  19/8/91به شرح پیوست به اطالع اعضای حاضر رسید. -جلسه در ساعت  91با ذكر صلوات خاتمه يافت.

