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 96شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در سال جلسه  ششمین

 15-17 ساعت :          9/8/96 زمان :                               سالن میثاق  مكان :

 

 : خالصه مذاكرات و مصوبات

 
 جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز شد 

که از سوی مشاور محترم وزیر و مدیر کل « پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص قانون ـ

 محترم دفتر وزارتی ابالغ شده است اطالع رسانی نمودند. 

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کلیاتی در خصوص برگزاری هفته پژوهش استانی و معرفی پژوهشگران برتر استانی ارائه نمودند.  ـ

اسناد مثبته تا سقف  ارائه و به شرطدارای ضریب تاثیر و پس از چاپ مقاله  Scopusو  ISIمقرر شد هزینه ویرایش مقاالت انگلیسی در نشریات ـ

پرسنلی پژوهانه عضو هیات علمی در صورت دارا بودن اعتبار پژوهانه به شرح ذیل قابل پرداخت می  غیرریال برای هر مقاله از بخش  000/000/7

 باشد. این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه محترم دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. 

 ت بدون محدودی  2Qو  1Q نشریات 

 مقاله 3Q 4نشریات 

 مقاله 4Q 3نشریات 
 

  استخراج شود. Scimagojr.com نشریات از سایت Qالزم به توضیح است 

  وندربیلت کشور آمریکا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.  درخواست آقای دکتر علی معدنشکاف جهت استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه ـ

 اعضای شورا در خصوص تصمیم گیری در موارد ضروری به معاون پژوهش و فناوری تفویض اختیار نمودند.  ـ

مطرح و مشروط به رعایت ضوابط  97در آبان ماه سال « اولین کنگره ملی سالمت و صنعت اسب» درخواست دانشکده دامپزشکی مبنی بر برگزاری  ـ

 و عدم تحلیل هزینه های برگزاری کنگره به دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.  ISCو مقررات هیات رئیسه دانشگاه و نمایه شدن در پایگاه 

 وص خروجی طرح های پژوهشی بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد اعضا نظرات خود را در جلسه بعدی ارائه دهند. در خص ـ

                    در دانشگاه مطرح ومقررشد پس از انجام اصالحات خواسته شده اعضا، برای  شیوه نامه تشکیل و فعالیت هسته های پژوهشی دانشجویی ـ 

 دانشکده ها ابالغ شود. 

مطرح  شده بود. مجددا  18/7/96که در جلسه مورخ « یک شاخص توپولوژیک فراموش شده » طرح پژوهشی آقای دکتر مسعود قدس با عنوان  ـ

 مطرح و با توجه به همکاری یک عضو هیات علمی از دانشکده شیمی مورد موافقت قرار گرفت.  

بازنویسی مکانیک کوانتومی از طریق » محترم طرح با انجام طرح پژوهشی آقای دکتر سید ابراهیم اکرمی تحت عنوان: با توجه به نظرات ارزیاب  ـ

 موافقت بعمل آمد. ،به شرط خروجی یک مقاله کنفرانسی پس از انجام طرح« بازنگری نظریه اتمی 

توسعه چارچوبی برای ارزیابی خطر » مرجان کرامتی تحت عنوان با توجه به نظرات ارزیاب محترم طرح با انجام طرح پژوهشی خانم مهندس ـ

 موافقت بعمل آمد. ،به شرط خروجی یک مقاله کنفرانسی پس از انجام طرح« حمالت روز صفر در شبکه های کامپیوتری 

 

 دكتر علی حقیقی اصل

 معاون پژوهش و فناوری

 

 

 


