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  : خالصه مذاكرات و مصوبات
  

  جلسه با تالوت قرآن كريم آغاز شد 

به پژوهشگاه علوم و فناوري  از سوي معاونت پژوهش دانشگاه ارسال شده اعتراضيه معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در خصوص نامه -
  اطالعات جهت استفاده رايگان از سامانه همانند جو اطالع رساني نمودند.

  به اطالع اعضاي شورا رسانده شده و به تصويب رسيد. 3/12/95مصوبات كميته كتاب مورخ  -

شيوه نامه تشويق نشريات علمي داخل نمايه شده در نمايه هاي معتبر بين المللي ابالغي از سوي مديركل محترم دفتر سياستگذاري و برنامه  -
  اطالع اعضاي شورا رسانده شد.ريزي امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به 

ميليون ريال و براي كشورهاي  80پيشنهاد شد هزينه شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور با ارائه مقاله براي كشورهاي دور به مبلغ  -
 خواهد بود. قابل اجراهيات امنارئيسه دانشگاه و هياتتصويب درازاين موضوع پسافزايش يابد. از محل پژوهانه ميليون ريال 50نزديك به مبلغ 

ارائه دادند و مقرر  را مدير محترم روابط بين الملل اطالعاتي در خصوص رتبه بندي دانشگاههاي جهان توسط پايگاه علم سنجي سايماگو -
  شد لينك پايگاه را براي مديران پژوهش دانشكده ها ارسال نمايند. 

  ذيل موافقت بعمل آمد.اي پژوهشي آنها به شرح هبا توجه به نظرات ارزيابان محترم طرح  -

 سازي بهينه با CuIn1-x GaxSe2 نازك اليه خورشيدي سلولهاي بازدهي بهبود« طرح پژوهشي خانم دكتر سمانه شربتي تحت عنوان: 

  »بافر اليه

  » يك مبدل رزنانسيبهبود روش راه اندازي يكسوسازهاي همزمان در « طرح پژوهشي آقاي دكتر امين اصغري تحت عنوان: 

 تداوم شرايط در شاخصهاي خشكسالي بر مبتني اقليم تغييرپذيري و تغيير تحليل« طرح پژوهشي آقاي دكترجعفر دستوراني تحت عنوان: 

  »خشكسالي

 بررسي تغييرات كاربري اراضي شهرستان مهدي شهر با استفاده از سنجش از دور « طرح پژوهشي آقاي دكترمجيد محمدي تحت عنوان: 

  » موثر رشد گندم در دانشگاه سمنان مطالعه خاكشناسي و مؤلفه هاي« طرح پژوهشي آقاي دكترحميد خيرالدين تحت عنوان: 

بر خواص اپتيكي اليه هاي  بررسي تأثير ساختار آمورف و بلورين« دار طهراني تحت عنوان: طرح پژوهشي خانم دكتر فاطمه شريعتم
  ) HWCVDنازك كربيدسيليكون تهيه شده به روش رسوب بخار شيميايي با سيم داغ (

 ساخت و طراحي كمك به شده توليد سيم هاي نمونهخواص مكانيكي  بررسي« طرح پژوهشي آقاي دكتر مسعود محمدي تحت عنوان:  

 »اغتشاشي اصطكاكي اكستروژن دستگاه

  )  » TRDپوشش دهي فوالدهاي ابزار با كاربيد كروم توسط فرآيند نفوذ حرارتي( « تحت عنوان: محمد تجليآقاي دكترطرح پژوهشي
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نشر نانو ذرات هيدروكسيد منزيم با خلوص باال از شورابه با استفاده از روش « پژوهشي آقاي دكتر بهروز قاسمي تحت عنوان: طرح 
  »سونوشيميايي

رئيس كميته ايمني « معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ضمن تشكر و قدرداني از زحمات آقاي دكتر مهدي پرويني در زمان تصدي مسئوليت -
و اهداي لوح تقدير به ايشان به آقاي دكتر احمد باقري مسئوليت جديد را تبريك گفتند . ضمنا آقاي دكتر باقري » و محيط زيست دانشگاه

   ه هاي خود را نيز ارائه دادند. ليستي از برنام

  
  
  

  دكتر علي حقيقي اصل
  معاون پژوهش و فناوري

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


