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خالصه مذاكرات و مصوبات :

جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز شد
ـ پیرو مصوبه هیات امنا در خصوص هزینه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور جهت ارائه مقاله پیشنهاد شد
به ازای تعداد روزهای کنفرانس بعالوه یک روز قبل و یک روز بعد هزینه ای معادل روزانه  2/000/000ریال حداکثر تا سقف 10/000/000
ریال بابت هزینه تردد و تامین غذا بدون اسناد مث بته تا سقف مقرر تعیین شده توسط هیات امنا از پژوهانه عضو قابل پرداخت باشد .این
پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه محترم دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.
ـ پیرو مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ  94/12/24در خصوص پرداخت پرداخت هزینه آماده سازی و چاپ مقاالت در نشریات
معتبر داخلی ،پیشنهاد شد تعداد پرداخت در سال براساس کیفیت مجالت به شرح ذیل انجام پذیرد.
نشریات Q1

بدون محدودیت پرداخت

نشریات Q2

 3مقاله

نشریات Q3

 2مقاله

نشریات Q4

 1مقاله

سقف هزینه هر مقاله معادل  3/000/000ریال از پژوهانه عضو در سال می باشد .این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه محترم
دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.
ـ سرپرست محترم کتابخانه مرکزی آماری در خصوص میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی در دانشگاه ارائه دادند .مقرر شد برای سال
 2018منابع علمی  Scopus , Science directخریداری گردد و در مورد بقیه پایگاهها اقدام مقتضی به عمل آید .
ـ مصوبات کمیته کتاب مورخ ( 96/7/16پیوست) به اطالع اعضا رسانده و مورد موافقت قرار گرفت.
ـ برای آن دسته از کتابهای زبان اصلی که جهت ترجمه از ناشران استعالم گرفته می شود ،مقرر شد در صورتیکه ناشر جهت اعطای
مجوز نشر مبلغی را درخواست کند ،مبلغ به شرط ارائه فاکتور رسمی از صرافیها رسمی ،از محل پژوهانه عضو هیات علمی قابل
پرداخت می باشد  .ضمنا مقرر شد مراحل ارسال کتاب برای استعالم و انجام داوری به صورت همزمان انجام شده ولی پرداخت مبلغ به
ناشر پس از تاییدیه انجام ترجمه کتاب در کمیته نشر کتاب انجام پذیرد.
ـ نامه مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص هجدهمین جشنواره
تجلیل از پژوهشگران برگزیده مطرح و امتیازات اعضای هیات علمی برای معرفی به ستاد تجلیل از پژوهشگران برتر بررسی و با عنایت
به امتیازات محاسبه شده براساس آیین نامه ارسالی با معرفی آقای دکتر علی اصغر اروجی از گروه فنی مهندسی موافقت شد.
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الزم به توضیح است که هیچ یک از اعضا تمامی حداقل های الزم در آیین نامه ارسالی را نداشته ولی با توجه به اینکه آقای دکتر اروجی
از امتیازات باالیی برخوردار بودند مقرر شد نسبت به معرفی ایشان اقدام گردد.
ـ با توجه به نظر ارزیاب محترم طرح با انجام طرح پژوهشی آقای دکتر امید کریمی تحت عنوان« مدل سازی و پیشگیری فضایی زمانی
متوسط قیمت ماهیانه واحدهای مسکونی شهر تهران » موافقت بعمل آمد.
ـ با توجه به نظر ارزیاب محترم طرح با انجام طرح پژوهشی آقای دکتر مجتبی امیری تحت عنوان« مدل سازی پراکنش تیپ های جنگلی
با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری ( مطالعه موردی طرح جنگلداری زیارت گرگان» موافقت بعمل آمد.
ـ با توجه به نظر ارزیاب محترم طرح با انجام طرح پژوهشی آقای دکتر منصور جهانگیری تحت عنوان« تعیین ساختار ملکولی و مقادیر
ثابت تفکیک اسیدی و پارامترهای ترمودینامیکی داروهای آسم با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتوم » موافقت بعمل نیامد.
ـ طرح پژوهشی آقای دکتر مسعود قدس تحت عنوان« یک شاخص توپولوژیک فراموش شده در ریاضی شیمی» مطرح و مقرر شد یک
عضو هیات علمی از دانشکده شیمی به عنوان همکار طرح اضافه شده و مجددا موضوع در جلسه شورای پژوهشی مطرح گردد.
ـ طرح پژوهشی آقای دکتر سعید فرزین تحت عنوان« کنترل کمی و کیفی سیالب شهری با استفاده از بتن متخلخل جاذب حاوی الیاف
شیشه( مطالعه تجربی) » مطرح و با توجه به انجام اصالحات خواسته شده شورا ،مورد موافقت قرار گرفت.
ـ طرح پژوهشی آقای دکتر قدرت ا ...خیاطیان تحت عنوان« کاوشی در طریقت سهرودیه » که در راستای آیین نامه هسته های پژوهشی
می باشد مطرح و با توجه به انجام اصالحات خواسته شده داور ،مورد موافقت قرار گرفت.
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