مصوبات جلسه  073شورای پژوهش و فناوری واحد در تاریخ  69/2/03به شرح ذیل است.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و موارد مشروح زیر ،بررسي و مورد تصویب قرار گرفت:
 -0تعیین داور یک پیشنهادیه طرح پژوهشي  ،بررسي گزارش پیشرفت یک طرح پژوهشي  ،بررسي یک پیشنهادیه طرح پژوهشي
 -2تصویب رساله های دکتری و پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده های حقوق ،علوم سیاسي و اقتصادی  ،مدیریت  ،مهندسي
صنایع  ،فني و مهندسي و تربیت بدني
 -0تصویب حمایت مالي واحد به منظور برگزاری ششمین جشنواره مخترعان ،مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمي و

هشتمین جشنواره رویش بنیاد ملي نخبگان
 -4برگزاری سه کارگاه توسط انجمن علمي مهندسي معماری
تاریخ برگزاری
شرح فعالیت
مدت زمان
69/2/00
کارگاه پروپزال نویسي و پایان
 4ساعت
نامه نویسي جهت دانشجویان
کارشناسي ارشد و دکتری
69/2/23
کارگاه مقاله نویسي جهت
 9ساعت
دانشجویان کارشناسي ارشد و
دکترا
69/2/20
کارگاه طراحي و ساخت
 8ساعت
دیجیتال

 -5برگزاری دو کارگاه پیشنهادی انجمن علمي بانکداری
تاریخ برگزاری
شرح فعالیت
مدت زمان
69/2/06
اجرای فرآیند عملیات
تجارت خارجي
69/2/25
کارگاه ساختارهای بانک
تجاری در بانکداری اسالمي

نام مدرس
مرتبه علمي
خانم ندابالئیان
مربي (دانشجوی
دکتری)
آقای دکتر قاسم
امیدوار
استادیار
آقای احمدرضا خلیلي
مربي (دانشجوی
دکتری)

نام مدرس
مرتبه علمي
آقای دکتر محمد کهندل
استادیار
آقای دکتر محمد کهندل
استادیار

 -9تصویب برگزاری سخنراني توسط انجمن علمي حقوق با عنوان "حقوق بین الملل بشر دوستانه در تئوری و عمل،
مباني ،ساختار و ضمانت اجراها" توسط آقایان دکتر سعید منصوری و دکتر جبار اصالني در تاریخ  69/2/29در
دانشکده حقوق و علوم سیاسي
 -7تصویب چاپ مجموعه مقاالت همایش ساالنه دانشکده حقوق و علوم سیاسي با عنوان «جایگاه امنیت انساني در
حقوق ،سیاست و جامعه» که در آذرماه سال  0065برگزار گردید توسط پژوهشگاه مطالعات جهان

 -8بررسي و موافقت با مقاله خانم سونیا فرهنگ فرهي دانشجوی دکترا در رشته ادبیات فارسي با عنوان  :انسان در جهان
بیني شمس تبریزی در فصلنامه علمي  -پژوهشي ادبیات عرفاني و اسطوره شناختي و خانم وحیده رحیمي مهر
دانشجوی دکترا در رشته معماری با عنوان  :حمامهای سنتي حافظ سالمت ،عامل درمان در فصلنامه باغ نظر با اعتبار
علمي – پژوهشي و ایجاد فضاهای شفابخش در بیمارستان ها با نگرش به آموزههای طب سنتي ایران در مجله طب
سنتي ایران با اعتبار علمي –پژوهشي ،به منظور اخذ مجوز دفاع از پایان نامه
 -6مقرر گر دید ثبت حقوقي اختراع در اداره ثبت اختراعات (قوه قضائیه) به عنوان  %53پیشرفت طرح پژوهشي با
عنوان رویکرد ثبت اختراع تلقي گردد ،و با دریافت تائیدیه علمي سازمانهای علمي و پژوهشهای صنعتي ایران به
عنوان پایان طرح تلقي گردد.

اعضاء حاضر در جلسه :
آقایان دکتر منصور شیخان –دکتر مسعود گیاهي  -دکتر رضا فضائلي  -دکتر حیدر توراني – دکتر نعمت طالبي –
دکتر چنگیز والمحمدی
خانمها  :دکتر سهیال موسوی سیرجاني  -دکتر لیال کریمي فرد  -معصومه جمشیدزاده

