مصوبات جلسه  473شورای پژوهش و فناوری واحد در تاریخ  69/3/52به شرح ذیل است.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و موارد مشروح زیر ،بررسي و مورد تصویب قرار گرفت:
 -1تعیین داور دو پیشنهادیه طرح پژوهشي  ،بررسي گزارش پیشرفت هشت طرح پژوهشي  ،بررسي وضعیت سه طرح پژوهشي
 -5تصویب رساله های دکتری و پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده های حقوق و علوم سیاسي  ،مهندسي صنایع  ،فني و مهندسي ،
ادبیات فارسي و زبان های خارجي و هنر و معماری
 -4تصویب پرداخت مرحله سوم پژوهانه به خانم دکتر لیال ترکیان و پرداخت مرحله دوم پژوهانه به خانم دکتر الله ملک نیا
-3تصویب یک مورد درخواست اعضا محترم هیات علمي جهت شرکت در کنفرانس های بین المللي ،کشور جمهوری پرتغال شهر

لیزبون خانم دکتر پریا سلیماني عضو هیات علمي دانشکده مهندسي صنایع
-2تصویب -درخواست دانشکده فني و مهندسي جهت خرید تجهیزات فیزیک 1و -5مهندسي نفت و دستگاه کوره جهت آزمایشگاه
متالوژی مواد

-9تصویب اجرای کارگاه آموزشي با عنوان :شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی با توجه به فن شناسي و
آشنایي مقدماتي در مرمت آن ها توسط مرکز مطالعات و ادبیات فارسي و تحقیقات عرفاني
-7موافقت با مشارکت معنوی واحد در همایش ملي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز با عنوان :آموزش ریاضي ،چالش ها
وشرکت اعضای هیات علمي واحد در گروه داوران و گروههای تخصصي
 -8تصویب درخواست دانشجویان تیم رباتیک با راهنمایي آقای محمدرضا نصیری سروی مبني بر ساخت ربات های عموودپرواز
به منظور شرکت در مسابقات رباتیک در کشور تایوان و زهپاد(زیردریایي هدایت پذیر از دور) به منظور شرکت در مسوابقات
رباتیک در دانشگاه صنعتي شریف
-6تصویب پرداخت تشویقي به مقاالت سه نفر از دانشجویان و اعضاء هیات علمي واحد

اعضاء حاضر در جلسه :
آقایان دکتر منصور شیخان –دکتر مسعود گیاهي  -دکتر نعمت طالبي – دکتر رضا فضائلي
خانمها  :دکتر لیال کریمي فرد  -مهندس مهرنوش محمدی -معصومه جمشیدزاده

