به نام خدا
نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد رودهن روز سه شنبه مورخ  40/40/32ساعت  61:64با حضور اعضای
شورای پژوهشی واحد ،در محل معاونت پژوهشی برگزار و پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص طرح های
پژوهشی و موارد مطرح شده بر اساس بخشنامه شماره  78/611344مورخ  77/6/61تصمیمات زیر گرفته شد:
 - 1موضوع طرح پژوهشی با عنوان «بررسی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی سهموی روی دامنه ب ی کران و
به کارگیری روش های عددی برای حل آنها» مربوط به خانم دکتر میترا معینی از گروه آموزشی ریاضی با
بودجه  00/000/000ریال مطرح و مقرر شد با ارایه  2مقاله علمی  -ترویجی که یکی از آنها مورد تایید وزارتین باشد یا 1
مقاله علمی  -پژوهشی بر اساس بخشنامه شماره  37/122260مورخ  00/1/11و متمم  37/3370مورخ  06/1/13قرارداد بسته
شود.
 - 2موضوع طرح پژوهشی با عنوان «بررسی اثر برخ ی از پایه های مرکبات بر روی صفات فیزیکوشیمیایی میوه
نارنگی» مربوط به آقای دکتر بهزاد بابازاده درجزی از دانشکده کشاورزی با بودجه  71/170/000ریال مطرح و مقرر
شد با ارایه یک مقاله علمی حداقل در همایش های ملی یا بین المللی و یا نشریات علمی معتبر داخلی بر اساس بخشنامه
شماره  37/122260مورخ  00/1/11و متمم  37/3370مورخ  06/1/13قرارداد بسته شود.
 - 7موضوع طرح پژوهشی با عنوان « تاثیر کاربرد سلنیوم بر عملکرد گیاه دارویی سرخارگل تحت شرایط تنش
خشکی ( »)Echinanea purpurea Lمربوط به آقای محمدمهدی میرزایی از دانشکده کشاورزی با بودجه
 123/710/000ریال مطرح و مقرر شد به شورای پژوهشی دانشکده ارجاع و پس از بررسی و تعدیل بودجه مجددا مطرح
شود.
 - 7درخواست مجری طرح پژوهشی با عنوان «بازتاب پیامبران اولوالعزم در مثنوی های عطار ،منطق الطیر،
اسرارنامه ،الهی نامه و مصیبت نامه» مربوط به خانم دکتر مریم امیرارجمند که در شورای یکصد و هشتاد و
یکمین جلسه شورای پژوهشی مورخ  67/12/06تایید شده است مبنی بر تغییر عنوان به «بازتاب داستان پیامبران در
مثنوی های عطار (منطق الطیر  -اسرارنامه  -الهی نامه  -مصیبت نامه» تغییر و معرفی خانم دکتر فاطمه امامی به
عنوان همکار طرح مطرح وبا تغییر عنوان موافقت و با ارایه یک مقاله علمی حداقل در همایش های ملی یا بین المللی و یا
نشریات علمی معتبر داخلی بر اساس بخشنامه شماره  37/122260مورخ  00/1/11و متمم  37/3370مورخ 06/1/13
قرارداد بسته شود .
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درخواست مجری طرح پژوهشی با عنوان « اندازه گیری باقیمانده سم در عسل تولید شده در منطقه دماوند» مربوط به
خانم دکتر سیده معصومه هاشمی نیا از دانشکده کشاورزی با بودجه  00/700/000ریال که در سومین جلسه شورای پژوهشی
مورخ  67/07/16در اولویت قرار نگرفته بود با توجه به درخواست مجری مجددا مطرح و مقرر شد با تعدیل بودجه به 31/000/000
ریال و ارایه  2مقاله علمی  -ترویجی که یکی از آنها مورد تایید وزارتین باشد یا  1مقاله علمی  -پژوهشی بر اساس بخشنامه شماره

 37/122260مورخ  00/1/11و متمم  37/3370مورخ  06/1/13قرارداد بسته شود .

 - 2درخواست مجری طرح پژوهشی با عنوان « مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی آنزیم پراکسیداز ترب کوهی
(  ) Horseradish Peroxidaseدر حضور برخی نیمه رساناهای بکار رفته در ساخت نقاط کوانتومی

( ) Quantum dotبه جهت استفاده در دارورسانی هدفمند» مبنی بر تغییر همکار از آقای دکتر بیژن رنجبر
به آقای امیرهمایون کیهان به دلیل تغییر روند آزمایشگاهی مطرح و مقرر شد با موافقت کتبی آقای دکتر رنجبر مبنی
بر انصراف از همکاری یا آقای امیرهمایون کیهان به فهرست همکاران اضافه شود.
 - 3گزارش نهایی طرح پژوهشی با عنوان « مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی آنزیم پراکسیداز ترب کوهی
(  ) Horseradish Peroxidaseدر حضور برخی نیمه رساناهای بکار رفته در ساخت نقاط کوانتومی
( ) Quantum dotبه جهت استفاده در دارورسانی هدفمند» مربوط به خانم دکتر نجمه هادی زاده
شیرازی از دانشکده علوم پایه پس از تایید گزارش نهایی توسط داور مطرح و مقرر شد پس از انجام تعهدات با ایشان
تسوبه حساب شود.
 - 0موضوع شرکت در کنفرانس خارج از کشور « International Academic Conference on Social
 »Sciencesکشور ترکیه شهر استانبول در  22- 21جوالی  2011به تاریخ  7تا  7مرداد ماه سال  1767مربوط به خانم
دکتر پگاه فرخ زاد از گروه آموزش روان شناسی مطرح و مقرر شد مشخصات کامل همایش اعم از اسپانسرها ،سطح
علمی کنفرانس ،محل برگزاری و اعضای برجسته شرکت کننده در کنفرانس و ارایه پذیرش مقاله در قالب سخنرانی
همراه با چکیده ارسال تا در شورای بعدی مطرح شود.
 - 6موضوع شرکت در کنفرانس خارج از کشور « First International Conference in Indonesia for
 »Humanities and Transpersonal Psychology in Indonesiaکشور اندونزی شهر بالی در 70
جوالی  2011به تاریخ  0مرداد  67مربوط به آقای دکتر عارف نظری از گروه آموزشی روان شناسی مطرح و مقرر شد
مشخصات کامل همایش اعم از اسپانسرها ،سطح علمی کنفرانس ،محل برگزاری ،ارایه پذیرش مقاله در قالب سخنرانی
همراه با چکیده ارسال تا در شورای بعدی مطرح شود.
 - 10موضوع شرکت در کنفرانس خارج از کشور کشور ایتالیا شهر  ..در  2011 August 23- 27به تاریخ  0تا  11شهریور
ماه سال  1767مربوط به آقای دکتر فتاح ناظم از گروه علوم تربیتی و مشاوره مطرح و مقرر شد مطابق مقررات انجام
شود.
 - 11موضوع درخواست فرصت مطالعاتی توسط خانم دکتر زهرا ولیزاده قره آغاجی برای کشور هلند در رابطه با
موضوع « Identification of Frailty Among Elder Patients Visiting Emergency Room
 »With a Fuzzy Relational Approachبه راهنمایی پروفسور دکتر  U. Kaymakمطرح و مقرر شد
شرحی از پروژه خود را به زبان فارسی ارایه و در شورای بعدی مطرح شود.
 - 12در خصوص عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر بین المللی از دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های
خارجه با عناوین « انجمن آموزش زبان با کمک کامپیوتر اروپا به مبلغ  44یورو» و «انجمن بین المللی
معلمان زبان انگلیسی به مبلغ  630پوند» مطرح و مقرر شد مطابق مقررات انجام شود.
 - 17موضوع استفاده از تسهیالت پژوهانه برای شرکت در کنگره بین المللی کشور اسپانیا توسط آقای دکتر سیدمحمدرضا
حاج سیدهادی از دانشکده کشاورزی مطرح و ضمن موافقت مقرر شد مطابق مقررات انجام شود.
 - 17موضوع استفاده از تسهیالت پژوهانه برای شرکت در کنگره بین المللی کشور اسپانیا توسط آقای دکتر محمدتقی
درزی از دانشکده کشاورزی مطرح و ضمن موافقت مقرر شد مطابق مقررات انجام شود.

 - 11موضوع تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم وجیهه شعبانی از دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های
خارجه از « فرهنگ تلمیحات مثنوی و کارکرد آن» به « فرهنگ تلمیحات مثنوی دفتر اول و دوم» مطرح
و مورد موافقت قرار گرفت.
 - 12موضوع تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم نویدی از دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجه
از «فرهنگ تلمیحات مثنوی و کارکرد آن» به « فرهنگ تلمیحات مثنوی دفتر سوم و چهارم» مطرح و
مورد موافقت قرار گرفت.
 - 13موضوع تعیین تکلیف پذیرش مقاله (جهت گرفتن تشویقی مقاله) دانشجوی ارشد آقای حمید جلیلوند رشته زراعت از
دانشکده کشاورزی مطرح و مقرر شد مطابق مقررات انجام شود.
 - 10موضوع طرح توجیه اقتصادی و تجاری ( مالتی مدیای اختالل وسواسی  -اجباری) مربوط به موسسه بینش و ژرفای اندیشه
(بوژان) بر اساس تفاهم نامه مشترک بین موسسه اعالم شده و ریاست محترم واحد رودهن مطرح و مقرر شد رزومه و
سابقه مدیران موسسه مورد بررسی و در شورای بعدی مطرح شود.
 - 16موضوع برنامه عملیاتی برگزاری کارگاه های روان شناسی بر اساس مجوز سازمان نظام روان شناسی توسط موسسه بینش
و ژرفای اندیشه بوژان مطرح و مقرر شد از طریق پژوهشکده علوم رفتاری مطرح و مقرر شد رزومه و سابقه مدیران
موسسه مورد بررسی و در شورای بعدی مطرح شود.
 - 20موضوع درخواست  7ماه تمدید مجدد عالوه بر  2ماه تمدید اولیه در خصوص ارایه مقاله های دانشجویان دکتری مطرح
و مورد موافقت قرار گرفت.
 - 21موضوع آیین نامه داخلی ارزش گذ اری مقاله ها ،مطرح و ضمن موافقت مقرر شد به شکل مناسب اطالع رسانی شود.
 - 22سامان دهی پایان نامه ها ،آیین نامه ها و فرم های جدید طبق روال گردش کار جدید مندرج در سایت دانشگاه و سایت
دانشکده ها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
 - 27موضوع تکمیل فرم های پژوهشی  -آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه مطرح و مقرر شد از طریق شورای واحد
پیگیری شود.
 - 27موضوع  7طرح برون دانشگاهی مربوط به (معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) مجری آقای دکتر
سعید مطهری (گروه محیط زیست) مطرح و با توجه به اظهارات مجری طرح که شهرداری تهران قر اردادی با واحد
نمی بندد مقرر شد با شهرداری تهران مکاتبه شود.
 - 21در خصوص پرداخت حق التشویقی مقاالت به اعضای هیات علمی مطرح و مقرر شد با تاکید بر بخشنامه شماره
 30/22160مورخ  67/07/00فقط به مجالت  ISIو  WOSکه دارای  IFبا ضریب باال و  Springerتشویقی پرداخت شود.
همچنین ،سقف مجاز تعداد مقاله های منتشر شده در یک مجله خاص (مطابق تبصره بند  2- 2بخشنامه شماره 03/712232
مورخ  2 )62/10/22مقاله و بیشتر تعیین شد .در ضمن مجله های مورد نظر باید حائز شرایط مندرج در بخشنامه ها و آیین
نامه های مربوط باشد.
 - 22موضوع مقاالتی که حق التشویقی آنها تابحال پرداخت نشده است مطرح و مقرر شد ،به مقاله هایی که قبل از بخشنامه
شماره  30/22160مورخ  67/07/00ارایه شده اند طبق بخشنامه های قبلی با در نظر گرفتن زمان ارایه مقاله به معاونت
پژوهشی اقدام شود.

ا عضای شورای پژوهشی
 آقای دکتر مالک میرهاشمی آقای دکتر مسعود جعفری آقای دکتر حسن پاشا شریفی آقای دکتر سیدمحمدرضا حاج سیدهادی آقای دکتر آرش رحمان آقای دکتر علی مازوجی خانم دکتر سیمین دخت رضاخانی خانم دکتر زهره پوستین چی رضا کاظم پور :مدیرکل امور پژوهشی واحد -فاطمه خانی عبدلی

جلسه در ساعت  67:44با صلوات پایان یافت.
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