مصوبات جلسه  273مورخ  69/2/7و جلسه  272مورخ  69/2/32شورای پژوهش و فناوری واحد  ،به شرح ذیل است.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و موارد مشروح زیر ،بررسي و مورد تصویب قرار گرفت:
 -2تعیین داور سه پیشنهادیه طرح پژوهشي
 -3بررسي دو پیشنهادیه طرح پژوهشي
 -2بررسی گزارش پیشرفت دو طرح پژوهشی
 -4تصویب رساله های دکتری و پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده های حقوق و علوم سیاسي  ،مدیریت  ،مهندسي صنایع  ،ادبیات

فارسي و زبان های خارجي ،اقتصاد و حسابداری و تربیت بدني و علوم ورزشي
 -5تصویب برگزاری کارگاه پیشنهادی انجمن علمي مهندسي معماری با عنوان:راهبردهای جستجو در اینترنت
-9بررسي پذیرش مقاله مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران جهت تعیین نمره پایان نامه
 -7بررسي گواهي ثبت اختراع جهت تعیین میزان نمره تشویقي پایان نامه،
-8امکان عدم اخذ پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسي ارشد ورودی  65به بعد مطرح و مقرر گردید
 موضوع برای رشته گرایش های مختلف به صورت مجزا بررسي شود زیرا در برخي از رشته ها نگذراندن پایان نامه منجر بهنداشتن مهارت کافي در تخصص مربوطه خواهد شد.
انعکاس موضوع به گروه های آموزشي و نظرسنجي و راهکار های پیشنهادیبرگزاری جلسات مشترک با حوزه معاونت آموزشي برای بررسي چالش ها -6تصویب دو مورد درخواست عضو محترم هیات علمي و دانشجوی مقطع دکتری جهت شرکت در کنفرانس های بین المللي ،دکتر
حیدرعلي شایانفر عضو هیات علمي نیمه وقت گروه برق کشور آمریکا و علي منصوری دانشجوی مقطع دکتری گروه ریاضي کشور
سوئد،
-21تصویب استفاده از تسهیالت فرصت مطالعاتي خانم سمیرا خلیلي دانشجوی مقطع دکتری گروه مکانیک
با عنوان
Experimental and Numerical Analysis of Smart Fiber Metal Animates Reinforced by
Shape Memory Alloys Subjected to Statistic Loadings
در دانشگاه Indian Institute of Technology, Delhiدر کشور هند به مدت  9ماه

-22تصویب پرداخت تشویقي مقاالت برگرفته از سایر فعالیتهای پژوهشي مشروح زیر.
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