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 96شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در سال جلسه  نهمین

 15-17 ساعت :          5/10/96 زمان :                               سالن میثاق  مكان :

 

 : خالصه مذاكرات و مصوبات

 

 جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز شد 

در ابتدای جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم به مدیران پژوهش دانشکده های مهندسی شیمی، نفت و گاز ـ 

 و مهندسی مواد و صنایع تبریک گفته از زحمات مدیران قبلی تشکر و قدردانی کردند. 

 ) پیوست( به اطالع اعضای شورا رسانده و مورد موافقت قرار گرفت.4/10/96مصوبات کمیته کتاب مورخ ـ 

معاون پژوهش و فناوری در خصوص تسریع در تصویب برنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده ها) مصوبه هیات امنای  ـ

 ( تاکید نمودند. 3/7/96دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخ 

که در جلسه « کنش های توانی – Mکنش ها و  – Mنمایش تکواره ها در رسته » طرح پژوهشی خانم دکتر مهدیه حدادی تحت عنوان ـ

  مطرح شده بود مجددا مطرح و با توجه به انجام اصالحات مورد موافقت قرار گرفت 23/8/96مورخ 

پارامترهای  وتعیین ساختار ملکولی و مقادیر ثابت تفکیک اسیدی » طرح پژوهشی آقای دکتر منصور جهانگیری تحت عنوان ـ

مطرح شده بود مجددا مطرح و با  18/7/96ورخ که در جلسه م« ترمودینامیکی داروهای آسم با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی

مورد موافقت و داوری مجدد به شرط خروجی یک مقاله علمی ترویجی یا علمی پژوهشی مورد تایید وزارت توجه به انجام اصالحات 

  .قرار گرفت

 آقای مهندس رازیان از کارشناسان ارشد مرکز آپا دانشگاه مطالبی را در زمینه امنیت سایبری برای اعضای شورا ارائه نمودند.  ـ

ات علمی دارای بیشترین مبلغ قرارداد پژوهشی دو شرط داشتن قرارداد پژوهشی با حداقل مبلغ مقرر شد برای تعیین و تشویق عضو هی ـ

قرار مالک  بین افراد متقاضیمیزان کسب درآمد باالتر برای دانشگاه همچنین  یکسال ودر  سهم باالسری دانشگاه ریال در 150.000.000

میزان درآمد حاصله به گیرد. ضمنا اگر عضو هیات علمی در یکسال بابت این موضوع مورد تشویق قرار گیرد در صورتیکه در سال بعد 

 باشد می تواند مجددا مورد تشویق قرار گیرد.  رابر مقادیر ذکر شده ب دوازای باالسری دانشگاه از سوی عضو هیات علمی 

 

 دكتر علی حقیقی اصل

 معاون پژوهش و فناوری

 

 

 

  

 


