مصوبات جلسه  173شورای پژوهش و فناوری واحد در تاریخ  69/4/42به شرح ذیل است.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و موارد مشروح زیر ،بررسي و مورد تصویب قرار گرفت:
 -3تعیین داور یک پیشنهادیه طرح پژوهشي  ،بررسي گزارش پیشرفت سه طرح پژوهشي  ،بررسي دو پیشنهادیه طرح پژوهشي
 -4تصویب رساله های دکتری و پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده های حقوق ،علوم سیاسي و اقتصادی  ،مدیریت  ،مهندسي صنایع ،
فني و مهندسي  ،تربیت بدني و روانشناسي و علوم تربیتي
 -1تصویب برگزاری کارگاه روش شناسي تحقیق توسط دانشکده مهندسي صنایع با محوریت آشنایي اساتید با پروپزال نویسي

برای اخذ طرح های برون دانشگاهي
-2تصویب دو مورد درخواست اعضا محترم هیات علمي جهت شرکت در کنفرانس های بین المللي ،کشور آلمان آقای دکتر مسعود
گیاهي عضو هیات علمي دانشکده فني و مهندسي رشته مهندسي شیمي  ،کشور سوئیس آقای دکتر مهران آزادی عضو هیات علمي
دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي رشته مشاوره

-5تصویب طرح نامه برگزاری دوره آموزشي نرم افزار تحلیل غیر خطي  performبرای دانشجویان دکتری و کارشناسي
ارشد مهندسي عمران
 -9موافقت با مشارکت معنوی واحد در همایش ملي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر با عنوان :مدلسازی ریاضي در علوم مهندسي
وشرکت اعضای هیات علمي واحد در گروه داوران و گروههای تخصصي
-7موافقت با درخواست آقای دکتر عبدالرضا طهرانچي به منظور صدور مجوز استفاده از تسهیالت فرصت مطالعاتي با عنوان
On Certain Classes of Harmonic p-Valent Functions by Applying the Komato
Operator
در دانشگاه ALBERTAدر کشور کانادا به مدت  6ماه
 -8موافقت با عضویت حقوقي دانشکده اقتصاد و حسابداری در انجمن حسابداری ایران و حسابرسیي اییران وعضیویت حقیوقي
دانشکده ادبیات فارسي و زبان های خارجي در انجمن ترویج علم ایران

 -6موافقت با برگزاری دو سخنراني و یک کارگاه توسط انجمن علمي مهندسي صنایع با مشخصات مشروح زیر
الف :سخنرانی ساخت و پیداکردن فرصت های شغلی در عصر امروز
ب :سخنرانی آشنایی دانشجویان با گرایش ها و بازار کار مهندسی صنایع
ج :کارگاه  Matlabو الگوریتم های فراابتکاری

-31موافقت با برگزاری کارگاه روش شناسي تحقیق در دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي
 -33مقرر گردید دوره های آشنایي با نگارش پایان نامه و پروپزال نویسي و مقاله نویسي توسط اساتید متخصص در موارد معلوم
پس از شناسایي توسط حوزه معاونت برگزار و ضبط برنامه در اختیار دانشکده ها قرار

گیرد.

 -34مقرر گردید با توجه به بخشنامه آیین نامه مالکیت فکری در دانشگاه آزاد اسالمي به شماره  71/45618مورخ 62/2/43
در طرح های پژوهشي با رویکرد ثبت اختراع سهم دانشگاه  91درصد  ،مجریان و همکاران طرح  21درصد لحاظ شود.
-31تصویب شیوه نامه اجرایي تحصیل دانشجویان دکترای تخصصي پژوهش محور

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

