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 96شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در سال جلسه  دومین

 10-12 ساعت :        20/4/96 زمان :                          سالن میثاق  مكان :

 

 

 : خالصه مذاكرات و مصوبات

 
 

 جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز شد 

در ابتدای جلسه معاون پژوهش و فناوری ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر شفابخش  به آقای دکتر خسرو حسینی به عنوان مسئول  -

 امور پژوهش دانشکده مهندسی عمران خیر مقدم گفتند. 

دانشگاه، اعضای شورا به معاون پژوهش و فناوری جهت تصمیم گیری تفویض اختیار  بستانیتعطیالت تابا توجه به در پیش رو بودن  -

 نمودند. 

                       به اعضای شورا  26/2/96م/د مورخ /2553به شماره  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص نامه آقای دکتر احمدی -

 اطالع رسانی کردند. 

معماری فرآیند مدیریت » خواست آقای بهنام گلشاهی دانشجوی دکتری دانشگاه جهت ارسال پروپوزال دکتری تحت عنوان موضوع در -

 به بنیاد ملی نخبگان مطرح و مور موافقت قرار گرفت. « استراتژیک استعداد در بنیاد ملی نخبگان : رویکردی نگاشت شناختی

دانشجویی مطرح و مقرر شد تیمی متشکل از آقایان دکتر ولی پور، دکتر عبداهلل پور و موضوع شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی  -

 دکتر ابراهیمی نسبت به تهیه شیوه نامه اقدام و موضوع در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد. 

اطیسی اعمالی به تغییر آنتروپی اثر سایز ذرات بر وابستگی میدان مغن» طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسین احسانی تحت عنوان  -

 مطرح و با توجه به نظرات داور مورد موافقت قرار نگرفت. « مغناطیسی در منگنایت .. 

تحلیلی بیزی مدل های حیوانی » با توجه به نظرات ارزیاب محترم طرح با انجام طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه حسینی تحت عنوان -

 موافقت بعمل آمد. « با اثرات تصادفی جمعی ژنتیکی چوله نرمال بسته

سرکار خانم رحیمیان از کارشناسان حوزه معاونت پژوهش در خصوص سامانه جامع معاونت پژوهش و فناوری توضیحات کاملی ارائه  -

 نمودند. 

 

 
 دكتر علی حقیقی اصل

 معاون پژوهش و فناوری

 

 

 

 
 
 
 


