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 97دانشگاه در سال  ي و فناوريجلسه شوراي پژوهشصورت سيزدهمين

 15 -17 ساعت :     18/10/97 زمان :                                                                                                                            تاالر ميثاق مكان :

 پژوهشي  –درصد حق التأليف چاپ مقاله در مجالت علمي  50به آقاي رحمان معرفت و خانم سكينه مستجيري)مشتركاً( معادل 

 خالصه مذاكرات و مصوبات: 

 

 جلسه با تالوت قرآن كريم آغاز شد. 

در ابتداي جلسه معاون پژوهش و فناوري ضمن عرض خيرمقدم به رئيس محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر نصيري و سرپرست پرديس فني  -

 نمودند. جناب آقاي دكتر كشاورزي درخصوص موضوع ذيل اطالع رساني

موافقت  و فناوري هاي هر دانشكده به معاونت پژوهشيهيأت رئيسه دانشگاه براساس چارت سازماني با تخصيص يكي از معاونت -*

 نمودند.

ها و زحمات آقاي دكتر حقيقي، آقاي دكتر از حضور در جلسه از تالش خرسنديابراز رياست محترم دانشگاه ضمن  جلسه در ادامه -

هاي موجود همكاران حوزه معاونت پژوهش و فناوري تشكر نموده و اظهار داشتند اعضاي هيأت علمي بايد با توجه به پتانسيل سعدالدين و

المللي گام بردارند. ريزي دقيق و جامع در جهت افزايش توليدات علمي و باال بردن رتبه دانشگاه در سطح ملي و بيندانشگاه و با برنامه در

ارتقاي رتبه  در جهتاعضاي هيأت علمي  هاي الزم برايو مشوق اعالم داشتند تمام تالش خود را در جهت ايجاد انگيزهدر ادامه ايشان 

 دانشگاه به كار خواهند برد.

 هاي همه جانبه ايشان اعالم داشتند با همراهي و تدبيردر ادامه آقاي دكتر سعدالدين ضمن تشكر از رياست محترم دانشگاه بابت حمايت -

 ها بتوانند جايگاه دانشگاه را در سطح ملي و بين المللي ارتقاء دهند.دانشكده و فناوري معاونين پژوهشي

به «  1398براي محاسبه پژوهانه سال  2018هاي پژوهشي سال جدول پيشنهادي امتيازات فعاليت» آقاي دكتر سعدالدين توضيحاتي در خصوص  -

مورد موافقت  اصالحاتبررسي و تنظيم شده است براي اعضاي شورا ارائه نموده و با انجام  نشگاهدا شرح پيوست كه در جلسات اتاق فكر

 قرار گرفت. جدول مذكور پس از تصويب در هيأت رئيسه دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

 به شرح پيوست مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت. 20/9/97مصوبات كميته كتاب مورخ  -

دوازدهميي  » درخصوص ارسال جزئيات هزينه كرد  12/9/97مورخ  664560دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر به شماره  نامه رئيس -

كنفررانس  مالي در دانشگاه برگزار شود مطرح و مقرر شد برنامه 1398كه قرار است در شهريور ماه سال «  سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي

 ارسال گردد. و فناوري دانشگاه ها براي طرح در هيأت رئيسه به حوزه معاونت پژوهشيشامل درآمدها و هزينه

 

، آقاي سماوي، خانم دكتر پيوندي، دكترر سيري،ي، دكترر هرمر ي، خانم دكتر نعيمي، غفارنژاد، دكتر روزبه، دكتر برهاني، دكتر سعدالديندكتر  : اعضاي حاضر
دكترر  اميري، خانم دكتر كوكبي، دكتر فرهادي نژاد، دكتر رفعي، دكتر خطيبي، دكتر توكلي، خانم دكتر نيكرو، خرانم دكترر آراد، دكترر اكبرري فررود، دكتر

 ابراهيمي، دكتر رسيميان بوگر، خانم كرمي
 وهش دانشكده اقتصاد و مديريتمدير پژ - ، )با اطالع قبلي( دكتر ورامي،يان )با اطالع قبلي(اصل حقيقيدكتر :  بياعضاي غا
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 97اوري دانشگاه در سال صورتجلسه شوراي پژوهشي و فن سيزدهمين

 15 -17 ساعت :     18/10/97 زمان :                                                                                                                            تاالر ميثاق مكان :

 پژوهشي  –درصد حق التأليف چاپ مقاله در مجالت علمي  50به آقاي رحمان معرفت و خانم سكينه مستجيري)مشتركاً( معادل 

 مذاكرات و مصوبات:  ادامه

 

 هاي پژوهشي ذيل موافقت بعمل آمد.با توجه به نظر ارزيابان محترم با انجام طرح -

  فييوتبراي سولفور زدايي فتوكاتاليزوري  4Cuo/ Bivo تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت » ( طرح پژوهشي آقاي دكتر مهدي موسوي كمازاني تحت عنوان: 1

 « تحت تابش نور مرئي 

ضمناً مقرر  «ارزيابي شدت كارآفريني دانشگاه سمنان بر اساس معيارهاي كليدي دانشگاه كارآفري » ( طرح پژوهشي آقاي دكتر ميثم مدرسي تحت عنوان: 2

 تر پرويني باشند. شد ناظر طرح آقاي دك

دهي و ظرفييت ناوايان حمي  و نهي  همگياني هاي ارزيابي كارآيي، كيفيت خدماتبررسي روش »( طرح پژوهشي آقاي دكتر مهدي اكبري تحت عنوان: 3

 مقرر شد مطالعه موردي طرح مذكور دانشگاه سمنان باشد.« اتوبوسي

 «  هاي منسجم با اجزاء تصادفيسيستم» ( طرح پژوهشي آقاي دكتر سعيد زال زاده تحت عنوان: 3

«  و ورودي محور SBMايرنده كارا با استفاده از نظريه بازي مبتني بر مدل رتبه بندي واحدهاي تصميم» ( طرح پژوهشي آقاي دكتر علي اشرفي تحت عنوان: 4

 پژوهشي ( ، علمي ISC، علمي پژوهشي با نمايه ISI  ،Scopusبه شرط خروجي يك مقاله علمي پژوهشي ) 

ها، مقرر شد معاونين هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاهبراي نظام google scholar و  scopusبا توجه به ضرورت داشتن پروفايل در پايگاه -

 و هراي مرذكور برا ايميرل دانشرگاهيها به اطالع اعضاي هيأت علمي برسانند تا پروفايرل خرود را در پايگراهدانشكده و فناوري پژوهشي

 affiliation semnan university   .تا پايان سال فعال نمايند 

 هراي علمري ومقرر شد معاونين پژوهش و فناوري يا مديران و مسئولين پژوهشي و فناوري هر دانشكده امور مربوط بره گرروه همكراري -

 انجام دهند. را المللي در آن دانشكدهبين 

 

سماوي، خانم دكتر پيوندي، دكترر سيري،ي، دكترر هرمر ي،  ، آقايخانم دكتر نعيمي، غفارنژاد، دكتر روزبه، دكتر برهاني، دكتر سعدالديندكتر  : اعضاي حاضر
فررود، دكترر دكتر اميري، خانم دكتر كوكبي، دكتر فرهادي نژاد، دكتر رفعي، دكتر خطيبي، دكتر توكلي، خانم دكتر نيكرو، خرانم دكترر آراد، دكترر اكبرري 

 ابراهيمي، دكتر رسيميان بوگر، خانم كرمي
 مدير پژوهش دانشكده اقتصاد و مديريت - ا اطالع قبلي( دكتر ورامي،يان )با اطالع قبلي(، )باصل حقيقيدكتر :  بياعضاي غا




