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امور )سر رست  ا  هاني  سيد    اميي  دکتر  فّناورر(،  و  )معاون  پوهشي  علي  ورموسور  اعضاء  اضر: سيد 
)نماينده جاويد باغيان  مقداد  دکتر  مهندسي(،  و  فني  دانشکده  آلبويه)نماينده  عليرضا   پوهشي(، دکتر 
نپاد سيدمحمود  سيني  با  نعت(، دکتر  ارتباا  دفتر  )مدير  اسلم  فدور  محمدرضا  دکتر  هنر(، دانشکده 

داورر دکتر  سيي  شناسي(، زيست  دانشکده  )نماينده  زواره  سعيد  دکتر  زميي(،  علوم  دانشکده  )نماينده 

)نماينده گروه دانشکده علوم انساني(،دکتر و يد  وزز )رئيي  پوهشکده علوم زيستي(، دکتر محمد ابرر

شيمي(،دکتر  سيي دانشکده  )نماينده  کياني  دکتر  مزه  کامپيوتر(،  علوم  و  رياضي  دانشکده  )نماينده 

چراغچي )نماينده اعضاء هيات علمي(،

دکتر رشيد ولي) معاون آموزشي و تحصيلت تکميلي(،دکتر مرتضي عتباتي )نماينده اعضاء هيات اعضاء غائب:

دکتر مجتبي تاجيک )نماينده دانشکده فيزيک(، علمي(،

مصوبات جلسه:

بررسي طي جلسات 270 تا 275 شوراي از  پس  دامغان  دانشگاه  علمي  اجرايي مجلت  نامه  1. آيين 
پژوهشي به تصويب رسيد.

از قرار زير تقدير از برگزيدگان هفته پژوهش  2. مقرر گرديد که در مراسم هفته پژوهش در آذرماه 
بعمل آيد :

نفر اول هر دانشکده بر اساس مصوبات شورا و رعايت کف امتياز لزم

کتاب برتر تاليفي يا ترجمه اي

فناوري مديريت  طريق  از  فعاليت  گزارش  اساس  بر  منتخب  هاي  وبسايت  و  خانگي  صفحات 
اطلعات دانشگاه

دانشکده برگزيده در اجراي برنامه هاي هفته پژوهشي دانشکده ها

4/1/102993

1395/09/06

صفحه :1

شماره پيگيري
326610



فعاليت پژوهشي برجسته  با تائيد شوراي پژوهشيه

ضمناً ملا بررسي فعاليت پژوهشي برجسته مورد ارزيابي از بين فعاليت هاي زير خواهد بود :

انتشار مقاله در مجلت سر آمد  با تاييد گروه تخصصي و دانشکدهه  .1
جايزه از جشنواره ها و نهاد هاي علمي معتبر  .2

اختراع با تاييديه علمي  .3
طرح پژوهشي خارج از دانشگاه  .4

فعاليت هنري برجسته  .5

3. پيشنهاداخ تاا اع تار مازاد پژوهان  از طرر رريي ژوهشکده ع و  زي  ي)دک ر پوزش(براياعضايي ک  نا 
اولويت قرار نگرفت و را در م ال  ها و طرح هاي خود مي آورندن در  و نشاني پژوهشکده ع و  زي  ي 
پذيرش طرح هاي خارج دانشگاه جهت فعال تر شدن پژوهشکده و قطعي شدن مجوز آن مورد تاکيد

اعضاء قرار گرفت.

The 3rd 4. با درخواست سفر علمي دکتر نويد صاحب جمع نيا جهت شرکت درکنفرانس بين المللي
International Conference on Management Research and Advances in
کنفرانس در  شرکت  هاي  هزينه  است  توجه  قابل  گرديد.  موافقت  مالزي  کشور  Accounting در 

مطابق آيين نامه مربوطه و تا سقف گرنت ايشان قابل پرداخت مي باشد.

5. درخصوص سفر علمي دکتر بقراطي به کشور سوييس براي انجام امور مقدماتي براي عقد قرارداد
تا 19 آبان مقرر گرديد در بازه 15 ابان  بين IPM ايران و CERN سوييس  ما  پژوهشي في  طرح 
بررسي اين پيشنهاد با توجه به عدم اعلم رسمي مرکز IPM ايرانبه اين دانشگاه در جهت استفاده از
توانمندي آقاي دکتر بقراطي و مشخص نبودن وضعيت و جايگاه دانشگاه دامغان در انعقاد قرار داد فوق

در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.
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سعيد زوارهء
سرپرست مديريت
گروه علوم سلولي

و مولکولي

حسين چراغچي
عضو هيات علمي
دانشکده فيزيک


