
         24/12/95تاريخ :            8175/95/266شماره :                                     باسمه تعالي                                                         

 95پژوهش و فناوری دانشگاه در سال سیزدهمین جلسه شورای 

 45/16 -15 ساعت :            24/12/95 زمان :                          سالن میثاق  مكان :

 

 : خالصه مذاكرات و مصوبات 

 
 

 جلسه با قرائت قرآن کریم آغاز شد.

در خصوص موارد زیر )سالم ا... علیها( در ابتدای جلسه معاون پژوهش و فناوری ضمن تبریک به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه زهراـــ 

 اطالع رسانی نمودند. 

ارسال نامه رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) ایرانداک( در خصوص راه اندازی پایگاه ثبت پایان نامه برای مدیران پژوهش ــ 

 دانشکده ها 

 اخذ اعتبار علمی پژوهشی توسط نشریه مدل سازی اقتصاد سنجی و تبریک به اعضای نشریه ــ 

ذکر شده در آیین نامه هستند از لیست اقالم مصرفی خارج و پس از انجام امور مربوطه جزو اموال  لوازمی که دارای مبلغ باالتر از مبلغــ 

 دانشگاه محسوب می شوند. 

درخواست آقای دکتر حسین نادرپور جهت استفاده از فرصت مطالعاتی مطرح و مقرر شد در صورت احراز شرایط وضعیت استخدامی ــ 

 مراحل اداری الزم انجام گیرد. 

 درخواست آقای دکتر علی معدنشکاف جهت استفاده از فرصت مطالعاتی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ــ 

 معاون پژوهش و فناوری در خصوص تحویل تجهیزات آزمایشگاهی که از نمایشگاه ساخت داخل خریداری شده تاکید نمودند. ــ 

نسبت به افزایش پهنای باند حداقل  96به منظور افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه مقرر شد که معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از سال ــ 

 اقدام نماید. 50Mb/sبه میزان 

پژوهش و فناوری نسبت  پیرو درخواست اعضای شورای پژوهشی دانشگاه مبنی بر خرید نرم افزار همانند جو انگلیسی، مقرر شد که معاونــ 

 به خرید نرم افزار اقدام و متناسب با استفاده همکاران هیات علمی، مبلغ هزینه شده از پژوهانه آنان کسر گردد. 

اداره  –شناسایی، مستند سازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی » آقای دکتر عظیم زارعی توضیحاتی در خصوص طرح پژوهشی ــ 

 برای اعضا شورا ارائه نمودند. « رفاه کارگزینی و

انشگاهی در مقاالت تاکید بر ضرروت استفاده از ایمیل دمجددا معاون پژوهش و فناوری  با عنایت به اطالع رسانی های صورت گرفتهــ 

 گونه مقاالت خواهد بود.نمودند و یادآوری نمودند که عدم رعایت این موضوع باعث عدم پرداخت تشویقی و عدم اختصاص امتیاز برای این 

 در مجالت دانشگاه که به زبان انگلیسی منتشر می شوند اجباری گردد.  doiمقرر شد استفاده از ــ 

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در خصوص نامه مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت متبوع در مورد برگزاری ــ 

 اطالع رسانی نمودند .  96نشست هیات ایتالیایی جهت تولید محصول مشترک با شرکت های دانش بنیان در فروردین 
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، به معاون پژوهش و فناوری جهت تصمیم گیری تفویض 96اعضای شورا تا زمان برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی و فناوری در سال ــ 

 اختیار نمودند . 

 پژوهشی ذیل موافقت بعمل آمد:با توجه به نظرات ارزیاب محترم با انجام طرح های ــ 

 « بررسی اثر رشد ترک در مواد ترد با استفاده از روش های پری داینامیک» طرح پژوهشی آقای دکتر میثم شکوری تحت عنوانــ 

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری تخلخل هلیوم در فشار همه جانبه » طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسین صابری تحت عنوانــ 

 « ای مغزه چاههای نفتبر

تولید شده   Al/Tic/Grزیر ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی » طرح پژوهشی آقای دکتر حسن عبدا... پور تحت عنوانــ 

 «با سینتر در مایکروویو

 «ناظر هم بخش بندی تصاویر با روش های بدون » طرح پژوهشی آقای دکتر محمد جواد فدایی اسالم تحت عنوانــ 

 

 

 دكتر علی حقیقی اصل

 معاون پژوهش و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


