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 98و فناوری دانشگاه در سال  یشورای پژوهشجلسه  دوازدهمین

 15-17 ساعت :         1/11/98 زمان :                               سالن میثاق  مكان :

 

 : خالصه مذاكرات و مصوبات
 

  .جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز شد

فناوری در ابتدای جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به اعضاء شورا بابت یک ترم تحصیلی و برگزاری امتحانات خدا قوت گفتند. معاون پژوهش و  ـ

 آقای دکتر کرمی مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی عمران خیر مقدم گفتند. به  ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر حسینی،

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری ، آقایان دکتر  12معاون پژوهش و فناوری اظهار داشتند با توجه به ماده  ـ

تر محمدحسین احسانی، دکتر   روح ا... رفعی، دکتر علی حقیقی اصل) رئیس پارک علم و فناوری مهران رجبی زرگرآبادی)مدیر فناوری دانشگاه( ، دک

 ند. دانشگاه( با تایید ریاست محترم دانشگاه به عنوان عضو شورای تخصصی پژوهشی و فناوری منصوب شده اند که از این پس در جلسات حق رای دار

در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و « اصول معماری در مناطق کویری»  مقاله آقای دکتر حمید خیرالدین تحت عنوان ـ

 نمودند. شهرسازی مطرح و با توجه به اینکه برگزار کننده کنفرانس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم است اعضای شورا با پذیرش این مقاله موافقت 

با استفاده از یادگیری  OFDMآشکار سازی سمبل های » با توجه به نظر ارزیاب محترم طرح با انجام طرح پژوهشی آقای دکتر محمد الری تحت عنوان  ـ

 موافقت بعمل آمد.  ISI(  JCRبا خروجی یک مقاله چاپی ) « عمیق 

سنجش دستاورهای پژوهشی  اییک طرح پژوهشی مشترک بربرای تعریف دیریت اعضای شورا به دانشکده های روان شناسی، علوم انسانی و اقتصاد و م ـ

 ند و قرار شد پروپوزال پیشنهادی در جلسات بعدی شورای پژوهش و فناوری مطرح گردد. دپیشنهاد دا

صاد، مدیریت و علوم اداری ارائه عمران و اقت سیمدیر پژوهش دانشگاه یک جمع بندی کلی از گزارش های ارائه شده جلسه قبل توسط دو دانشکده مهند ـ

 نمودند. 

 دانشکده ارائه نموده واعضای شورا به بیان نظرات خود پرداختند. فناوریهای پژوهشی وفناوری دانشکده شیمی گزارشی درخصوص فعالیتومعاون پژوهشـ 

انجام شده توسط دو دانشکده ارائه نموده و اعضای شورا مسئول امور پژوهشی دانشکده های کویرشناسی و گردشگری گزارشی در خصوص فعالیت های  ـ

 پیشنهادات خود را بیان نمودند. 

حتما مطالعه و  معاون پژوهش و فناوری تاکید نمودند که فراخوان طرح های پژوهشی که از سوی مدیر فناوری دانشگاه به دانشکده ها ارجاع می شود ـ

ها در جلسات شورای پروپوزال اقدام نمایند. در ادامه ایشان یادآور شدند که گزارشی که توسط دانشکده مند هستند نسبت به ارائههمکارانی که عالقه

با این کار نقاط قوت زمینه های تحقیقاتی هر دانشکده مشخص شده و این  .پژوهشی ارائه می گردد به منظور معرفی پتانسیل و ظرفیت همه دانشکده است

 ی پژوهش و فناوری بین رشته ای و در نهایت باعث ارتقای رتبه و درآمدزدایی برای دانشگاه خواهد شد. کار منجر به انجام فعالیت ها

 
 سیف ا... سعدالدین دكتر 

 معاون پژوهش و فناوری

 

 

 

  


