مصوبات جلسه  673شورای پژوهش و فناوری واحد در تاریخ  63/3/5به شرح ذیل است.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد و موارد مشروح زیر ،بررسي و مورد تصویب قرار گرفت:
 -1تعیین داور یک پیشنهادیه طرح پژوهشي  ،بررسي گزارش پیشرفت سه طرح پژوهشي  ،بررسي وضعیت پنج طرح پژوهشي و بررسي
چهار پیشنهادیه طرح پژوهشي
 -2تصویب رساله های دکتری و پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده های اقتصاد و حسابداری  ،مهندسي صنایع  ،فني و مهندسي ،
روانشناسي وعلوم تربیتي  ،ادبیات فارسي و زبان های خارجي  ،حقوق و علوم سیاسي و هنر و معماری

 -6موافقت با مشارکت مالي واحد در کنفرانس ملي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد با عنوان :تحلیل پوششي داده ها-توسعه
ملي در تاریخ  15و  13شهریور ماه سالجاری
 -4موافقت با دو درخواست مرکز مطالعات و ادبیات فارسي و تحقیقات عرفاني به منظور اجرای کارگاه های آموزشي مشروح زیر:
-4-1کارگاه دوره آموزشي تصحیح نسخ خطي با همکاری پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
-4-2کارگاه از روایت تا گفتمان:چالش های نشانه – معنایي متن ادبي با همکاری پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 -5موافقت با برگزاری کارگاههای پیشنهادی انجمن علمي دانشجویي مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت باعنوان :کارگاه مقاله نویسي
سطح یک و پیشرفته و نگارش IsI
-3موافقت با عضویت حقوقي واحد در انجمن بتن ایران

 -7تصویب یک مورد درخواست عضو هیات علمي جهت شرکت در کنفرانس های بین المللي ،کشور سوئیس/شهر برن  ،آقای دکتر
سید محمد حسن حسیني عضو هیات علمي دانشکده فني و مهندسي
-8بررسي مقاله یک نفر از دانشجویان مقطع دکترا جهت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه
 -6موافقت با درخواست چهار نفر از دانشجویان به منظور برگزاری جلسه دفاعیه خارج از مهلت تعیین شده
-11تصویب پرداخت تشویقي به مقاالت هشت نفر از اعضاء هیات علمي و دانشجویان واحد

اعضاء حاضر در جلسه :
آقایان دکتر منصور شیخان –دکتر مسعود گیاهي  -دکتر نعمت طالبي – دکتر رضا فضائلي-دکتر چنگیز والمحمدی-
دکتر حیدر توراني
خانمها  :دکتر موسوی سیرجاني –مهندس مهرنوش محمدی -معصومه جمشیدزاده

