
››صورتجلسه شوراي پژوهشي ‹‹
د یستن نپنجاهن ند  بینجلسه

د شنبه 1394/10/14

پژوهشيی، امور  )سرپرست  اصفهاني  سیدامین  دکتر  فنّاوریی،  و  پژوهشي  )معاون  پورموسوی  علي  حاضر: سید    ضاءن
زيستيی، علوم  پژوهشکده  )رئیس  خورشیدی  مهدی  دکتر  صنعتی،  با  ارتباط  دفتر  )مدير  اسلم  فدوی  محمدرضا  دکتر 
فیزيکی،دکتر دانشکده  )نماينده  تاجیک  دکتر مجتبي  کامپیوتری،  علوم  و  رياضي  دانشکده  )نماينده  ابطحي  مرتضي  دکتر 

مقداد جاويدصباغیان )نماينده دانشکده هنری، دکتر حسین داوری )نماينده گروه دروا عمومي و معارف اسلميی، دکتر
داود عاجلو )نماينده دانشکده شیميی، دکتر ايران گودرزی )نماينده دانشکده زيست شناسيی،دکتر مرتضي عتباتي )عضو

هیأت علميی،دکتر سیدناصر هاشمي )عضو هیأت علميی

دانشکده )نماينده  نژاد  حسیني  سیدمحمود  دکتر  مهندسيی،  و  فني  دانشکده  )نماينده  جللي  میثم    ضاءنغائب:دکتر 
علوم زمینی

آزمايشگاه محققي )مدير  باقری  محمدمهدی  دکتر  ماليی،  و  اداری  )معاون  قربانیان  محمدتقي  جلسه:دکتر   هلانن
مرکزیی

در ابتدایجلسسآقایدکتر قربانیان معاون سابق پژوهشي دانشگاه گزارشي از فعالیت های معاونت پژوهشي و فناوری
و پژوهشي  معاونت  تصدی  دوران  ايشاندر  ارزشمند  خدمات  از  قدرداني  ضمن  سپس  نمودند. ارائس  دوران  اين  در 

فناوری، با اهدای لوحي از ايشان تقدير شد.

 صو اانجلسه:

سرزمین آمايش  شورای  جلسس  پانزدهمین  جديد  ضو  طن للنآ ایهنسرز بین)1394(  مصوو  سند   -1
کشور بس تاريخ 94/6/23 بعنوان يکي از اسناد بالدست توسعس کشور و استان مورد بحح و بررسي قرار گرفت و

مقرر شد، سوابق و نقاط قوت دانشکده ها در زمینس پژوهش بس معاونت پژوهشي و فناوری اعلم گردد.

2-  بانبهنچهلن نهشتلبین جلان عا ناننپژ ههن نفنا ریند نشگاه ها،نپژ هشگاه ها،ن ؤسساان 
هاین لمن نفنا رینسر سرنکشور )25 آذرماه 1394، اجلا سران کشورهای  ر کزنآ وزشن االن پارکن
انجام برای  الکترونیکي  منابع  بس  دسترسي  ضرورت  خصوص  در  بند 5 بیانیس  بس  عنايت  با  و  مطرر  اسلميی 
پژوهش، ضمن تأکید بر تأمین منابع الکترونیکي از مبادی قانوني،مقرر شددانشکده ها در صورت اطلا از سايت
و پژوهشي  مديريت  علميبس  هیأت  اعضای  ساير  استفاده  جهت  الکترونیکي،  منابع  بس  دسترسي  مناسب  های 

فناوری اعلم نمايند.
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آیبیننا هنپژ هانهند نشگاهند  غانن)گرنت(در دستور کار مديريت پژوهشي دانشگاه 3- نمقررنشد بازنگری
قرار گیرد و دانشکده ها، نظرات و پیشنهادات خود را تا پايان دی ماه سال جاری بس معاونت پژوهشي و فناوری

اعلم نمايند.

از گزارشي  ارائس  ضمن  دانشگاه،  مرکزی  آزمايشگاه  مدير  محققي،  باقری  محمدمهدی  دکتر  آقای   -4
عملکردآز ایشگاهن رکزیند نشگاهو فرايند عضويت در شبکس آزمايشگاهي فناوری های راهبردی بس عنوان

عضو قطعي، بر همکاری دانشکده ها با صنعتگران متقاضي خدمات آزمايشگاهي و درآمدزايي تأکید کردند.

آينده دستور اعللن جر یلنگسترشنتعا لان لللن للن ن بین الللل  بس جلسس  ماده 4   بررسي   -5
موکول شد.
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