تِ ًام خذا
خاًسدّویي جلعِ ؼَرای خصٍّؽی ٍاحذ رٍدّي رٍز ظِ ؼٌثِ هَرخ < >9/8=/7ظاعر  6;?68تا حضَر اعضای
ؼَرای خصٍّؽی ٍاحذ ،در هحل هعاًٍر خصٍّؽی ترگسار ٍ خط از تررظی ٍ زثادل ًظر در خفَؾ طرح ّای
خصٍّؽی ٍ هَارد هطرح ؼذُ تر اظاض تخؽٌاهِ ؼوارُ  =</6;;7>8هَرخ  ==/6/6:زفویواذ زیر گرفسِ ؼذ?
 -1هَضَع عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «کذگؽایی فْرظسی هؽثکِ ٍ کذگرٍّی تا خایِ گرٍتٌر» هطتَط تِ ذاًن زوتط
هلیحِ علی ععگری اظ زاًطىسُ ػلَم پایِ (گطٍُ ضیاضی) تا تَزجِ  99/999/900ضیال هغطح ٍ همطض ضس تط اساس
ترطٌاهِ ضواضُ  70/31304هَضخ  94/05/19تا اضایِ زٍ همالِ زض هجلِ ّای ػلوی پژٍّطی هَضز تاییس یىی اظ ٍظاضتیي یا
یه همالِ زض هجلِ ّای ( ISI )WOSوِ زض جایگاُ ً %50رست فْطست هَضَػی هطتَط تاضس ٍ اضایِ ًتایج عطح تِ
صَضت سرٌطاًی تا ایطاى لطاضزاز تستِ ضَز.
 -2هَضَع عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «هعرفی حلقِ ّای -ZGکلیي ٍ تررظی ظاخسار آى رٍی گرٍُ حلقِ ّا»
هطتَط تِ ذاًن زوتط هرضیِ فرهاًی اظ زاًطىسُ ػلَم پایِ (گطٍُ ضیاضی) تا تَزجِ  99/800/000ضیال هغطح ٍ همطض ضس
تط اساس ترطٌاهِ ضواضُ  70/31304هَضخ  94/05/19تا اضایِ زٍ همالِ زض هجلِ ّای ػلوی پژٍّطی هَضز تاییس یىی اظ
ٍظاضتیي یا یه همالِ زض هجلِ ّای ( ISI )WOSوِ زض جایگاُ ً %50رست فْطست هَضَػی هطتَط تاضس ٍ اضایِ ًتایج
عطح تِ صَضت سرٌطاًی تا ایطاى لطاضزاز تستِ ضَز.
 -3هَضَع عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «زحلیل ٍرزغ آهَزؼی ٍ ّوگاًی داًؽگاُ آزاد اظالهی تِ رٍغ »SWOT
هطتَط تِ آلای عثاض ؼعثاًی تا تَزجِ  49/900/000ضیال هغطح ٍ همطض ضس تط اساس ترطٌاهِ ضواضُ  70/31304هَضخ
 94/05/19تا اضایِ یه همالِ زض هجلِ ّای ػلوی پژٍّطی هَضز تاییس یىی اظ ٍظاضتیي یا هجلِ ّای تا ًوایِ (ٍ ISI )WOS
اضایِ ًتایج عطح تِ صَضت سرٌطاًی تا ایطاى لطاضزاز تستِ ضَز .

 -4هَضَع عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «احذاش هرکس زَلیذ ٍ ًگْذاری حیَاًاذ آزهایؽگاّی خاؾ (هَغ ٍ
رذ)» هطتَط تِ آلای احعاى احعاًی اظ گطٍُ آهَظضی ظیست ضٌاسی تا تَزجِ  199/210/000ضیال هغطح ٍ همطض
ضس تِ ساظهاى هطوعی زاًطگاُ آظاز اسالهی اضسال ضَز .

 -5گعاضش ًْایی عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «هقایعِ خَدزٌظیوی ّیجاًی ٍ راّثردّای هقاتلِ تا اظسرض در ایجاد
ظازگاری اجسواعی زًاى تسّکار ٍ عادی ؼْرظساى ّای ؼرق اظساى زْراى» هطتَط تِ ذاًن زوتط ًرگط
تاتاخاًی اظ زاًطىسُ ضٍاى ضٌاسی پس اظ تاییس گعاضش ًْایی تَسظ زاٍض هغطح ٍ همطض ضس پس اظ اًجام تؼْسات (پصیطش
همالِ ،اضایِ سرٌطاًی ،تحَیل زٍ ًسرِ صحافی اظ عطح ٍ  CDول واض) تا ایطاى تسَیِ حساب ضَز.
 -6گعاضش ًْایی عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «خیػ تیٌی گرایػ تِ عرفاى ّای ًَظَْر تر اظاض اتعاد َّیر ٍ
دیٌذاری داًؽـجَیاى ٍاحذ رٍدّي» هطتَط تِ آلای علی درٍیؽی اظ زاًطىسُ ػلَم تطتیتی ٍ هطاٍضُ هغطح ٍ
همطض ضس پس اظ اًجام تؼْسات (اضایِ سرٌطاًی«عطح سفاضضی اظ عطیك هؼاًٍت فطٌّگی است» ،تحَیل زٍ ًسرِ صحافی اظ
عطح ٍ  CDول واض) تا ایطاى تسَیِ حساب ضَز.

 -7هَضَع عطح پژٍّطی ذاًن زوتط ظعیذُ رهضاًی ضاًی ػضَ ّیات ػلوی گطٍُ فیعیه هثٌی تط ایٌىِ گعاضش ًْایی
عطح پژٍّطی ذَز ضا تا ػٌَاى «زاضیر ؼکل ًاًَظین ّا  Tio2تر رًٍذ زخریة فسَکازالیعسی در زففیِ آلَدگی
آب ٍ َّا» تِ زاٍض اضسال وطزُ ٍلی تِ ذاعط ػسم حضَض زاٍض زض وطَض ٍ ػسم پاسرگَیی ایطاى اظ تاضید 93/11/15
تاوٌَى ،هغطح ٍ همطض ضس تا تَجِ تِ ػسم حضَض استاز زاٍض زض وطَض هغطح ٍ همطض ضس پس اظ اًجام تؼْسات (پصیطش
همالِ ،اضایِ سرٌطاًی ،تحَیل زٍ ًسرِ صحافی اظ عطح ٍ  CDول واض) تا ایطاى تسَیِ حساب ضَز.
 -8گعاضش زٍضُ ای عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «تررظی فیسَؼیویایی هَاد هَضرُ گیاُ دارٍیی آب تؽقاتی Centella
 asiatica (L.) Urbanدر هراحل هخسلف رؼذ در زیعسگاُ ّای هسفاٍذ تِ هٌظَر اهکاًعٌجی زَلیذ
دارٍی ضذزخن» هطتَط تِ آلای زوتط علی هازٍجی اظ زاًطىسُ ػلَم پایِ هغطح ٍ پس اظ تاییس اػضای ضَضا همطض
ضس لسظ زٍم عطح پطزاذت ضَز.
 -9گعاضش زٍضُ ای عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «هطالعِ جٌثِ ّای کوی ٍ کیفی گیاُ دارٍیی هرزُ ( Satureja
 )hortensis Lدر یک ظیعسن زَلیذ خایذار» هطتَط تِ آلای زوتط ظیذهحوذرضا حاج ظیذّادی اظ زاًطىسُ
وطاٍضظی هغطح ٍ پس اظ تاییس ضَضا همطض ضس لسظ زٍم عطح پطزاذت ضَز.
 -10گعاضش زٍضُ ای عطح پژٍّطی تا ػٌَاى «تررظی زاضیر کَدّای آلی تیَلَشیک تر عولکرد ٍ اظاًط گیاُ
دارٍیی تادرؼثی» هطتَط تِ آلای زوتط هحوذزقی درزی اظ زاًطىسُ وطاٍضظی هغطح ٍ پس اظ تاییس ضَضا همطض ضس
لسظ زٍم عطح پطزاذت ضَز.
 -11زض ذصَظ عطح تطٍى زاًطگاّی آلای زوتط احعاى احعاًی هغطح ٍ پس اظ تاییس ضَضا همطض ضس عطح تِ ستاز
سلَل ّای تٌیازی ضیاست جوَْضی اضسال ضَز.
 -12زض ذصَظ اضایِ تطًاهِ  5سالِ ذاًن زوتط ًسطیي هسي آتازی تطای عطح پژٍّطی ذَز تا ػٌَاى «اظسفادُ از ًاًَرراذ
هغٌاطیعی قاتل تازیافر تِ هٌظَر دیور کردى اکعایؽی زیَل ّا تِ دی ظَلفیذّا» هغطح ٍ هَضز هَافمت
لطاض گطفت.
 -13هَضَع زضذَاست ذاًن زوتط فْیوِ ًجفی ػضَ ّیات ػلوی گطٍُ ضیوی هثٌی تط توسیس هست اجطای عطح پژٍّطی تا
ػٌَاى «تررظی ٍ هطالعِ خاراهسرّای زرهَدیٌاهیکی تر ّوکٌػ دارٍی ضذ ظرطاًی هسَزرکعیر تا
ًاًَزیَب زک جذارُ در ضاتر دی الکسریک هخسلف? هطالعاذ  »ab initioهغطح ٍ تا توسیس  6هاُ تطای یىثاض
هَافمت ضس.
 -14هَضَع زضذَاست آلای هٌْسس هععَد علیْا ػضَ ّیات ػلوی گطٍُ تاغثاًی هثٌی تط ًگاّساضت گًَِ ّای گیاّی
هغطح ٍ همطض ضس پس اظ تطضسی تَسظ آلای زوتط سیسهحوسضضا حاج سیسّازی هجسز زض ضَضا هغطح ضَز.
 -15هَضَع زضذَاست ذاًن زوتط هرین زیوَریاى ػضَ ّیات ػلوی گطٍُ ضیاضی ٍ آهاض هثٌی تط زضیافت ّعیٌِ ضطوت زض
زٍضُ ی آهَظضی «ترًاهِ ًَیعی تا ًرم افسار  SQLهقذهازی» هغطح ٍ همطض ضس ،عثك همطضات اًجام ضَز.
 -16هَضَع زضذَاست آلای زوتط خیام حیذری ػضَ ّیات ػلوی گطٍُ هىاًیه هثٌی تط اضایِ فاوتَض تطای زضیافت ّعیٌِ
پژٍّاًِ هغطح ٍ همطض ضس پس اظ تطضسی هساضن ٍ ضَاّس عثك همطضات اًجام ضَز.
 -17زض ذصَظ تغییط ػٌَاى پطٍپَظال زوتطی ذاًن هرین ظعذزادُ اظ زاًطىسُ ظتاى ٍ ازتیات فاضسی ٍ ظتاى ّای ذاضجِ اظ
«تررظی حط آهیسی در دٍازدُ ؼاعر هعاـر (از ًیوا زا ؼفیعی کذکٌی)» تِ «تررظی حط آهیسی در

ّفر ؼاعر هعاـر (ًیوا یَؼیج ،اخَاى ضالص ،فرٍغ فرخساد ،ظْراب ظدْری ،ظیویي تْثْاًی ،احوذ ؼاهلَ
ٍ ؼفیعی کذکٌی)» ضوي تاییس هسیط گطٍُ هغطح ٍ ضوي تاییس هَضَع همطض ضس تا هسیط گطٍُ هطتَعِ هىاتثِ ضَز وِ
زلت ًظط الظم زض تاییس ػٌاٍیي ضسالِ ّا تِ ػول آیس.
 -18زض ذصَظ تغییط ػٌَاى پطٍپَظال زوتطی آلای طْواظثی اظ زاًطىسُ ظتاى ٍ ازتیات فاضسی ٍ ظتاى ّای ذاضجِ اظ
«زفحیح دیَاى چاج ًؽذُ ؼعر تعول ؼیرازی» تِ «زفحیح دیَاى چاج ًؽذُ ؼعر تعول ؼْر تاتکی»
ضوي تاییس هسیط گطٍُ هغطح ٍ ضوي تاییس هَضَع همطض ضس تا هسیط گطٍُ هطتَعِ هىاتثِ ضَز وِ زلت ًظط الظم زض تاییس
ػٌاٍیي ضسالِ ّا تِ ػول آیس.
 -19زض ذصَظ تغییط ػٌَاى پطٍپَظال واضضٌاسی اضضس ذاًن آهٌِ خاًی اظ زاًطىسُ ضٍاى ضٌاسی اظ «اضرتخؽی تازی
درهاًی تر کاّػ اضطراب کَدکاى ای دی اچ دی دارای ًقؿ ؼٌاخسی در حافظِ ی کاری» تِ
« اضرتخؽی تازی درهاًی تر کاّػ اضطراب ٍ حافظِ ی کاری کَدکاى ای دی اچ دی دارای ًقؿ
ؼٌاخسی در حافظِ کاری» ضوي تاییس هسیط گطٍُ هغطح ٍ هَضز هَافمت لطاض گطفت.
 -20زض ذصَظ تغییط ػٌَاى پطٍپَظال واضضٌاسی اضضس ذاًن فرحٌاز رظسن آتادی اظ زاًطىسُ ضٍاى ضٌاسی اظ «زاضیر
آهَزغ یَگا تر افسایػ اتعاد ظرهایِ رٍاى ؼٌاخسی» تِ «هقایعِ ی اتعاد ظرهایِ رٍاى ؼٌاخسی
ٍرزؼکاراى ٍ غیرٍرزؼکاراى یَگا تا زَجِ تِ ٍیصگی ّای جوعیر ؼٌاخسی» ضوي تاییس هسیط گطٍُ هغطح ٍ
هَضز هَافمت لطاض گطفت.
 -21زض ذصَظ تصَیة پطٍپَظال زوتطی تا ػٌَاى «زحلیل زیثا ؼٌاظی هٌاظرُ در دٍتیسی ّای عاهیاًِ ایراى تا
زاکیذ تر هازًذراى ٍ خراظاى» هطتَط تِ ذاًن ٍیذا ظارٍی اظ زاًطىسُ ظتاى ٍ ازتیات فاضسی ٍ ظتاى ّای ذاضجِ
تِ ضاٌّوای آلای زوتط هْسی هاحَظی ٍ هطاٍضُ آلای زوتط هحوَز عاٍٍسی هغطح ٍ همطض ضس پس اظ تطضسی پطٍپَظال ٍ
ضػایت سمف هجاظ تاییس ضَز.
 -22زض ذصَظ تصَیة پطٍپَظال زوتطی تا ػٌَاى «ارایِ الگَی ظاخساری زَاًوذظازی کارکٌاى تر اظاض
هْارذ ّای ظَاد اطالعازی ٍ هذیریر ظرهایِ فکری در هٌطقِ  68 ٍ 7داًؽگاُ آزاد اظالهی» هطتَط تِ
آلای هجیذ هحوذًصاد اظ زاًطىسُ ػلَم تطتیتی ٍ هطاٍضُ تِ ضاٌّوای آلای زوتط فتاح ًاظن ٍ هطاٍضُ ذاًن زوتط ذسیجِ
اتَالوؼالی هغطح ٍ همطض ضس پس اظ تطضسی ٍ اًجام اصالحات الظم زض پطٍپَظال ٍ زض صَضت ضػایت سمف هجاظ عثك
همطضات السام ضَز.
 -23زض ذصَظ تصَیة پطٍپَظال زوتطی تا ػٌَاى «ؼٌاظایی عَاهل هَضر تر َّغ ظازهاًی تِ هٌظَر ارایِ یک
هذل هٌاظة ترای داًؽگاُ آزاد اظالهی» هطتَط تِ آلای رضا یارٍیعی اظ زاًطىسُ ػلَم تطتیتی ٍ هطاٍضُ تِ
ضاٌّوای آلای زوتط فتاح ًاظن ٍ هطاٍضُ ذاًن زوتط ذسیجِ اتَالوؼالی هغطح ٍ همطض ضس پس اظ تطضسی ٍ اًجام اصالحات
الظم زض پطٍپَظال ٍ زض صَضت ضػایت سمف هجاظ عثك همطضات السام ضَز.
 -24زض ذصَظ تصَیة پطٍپَظال زوتطی تا ػٌَاى «زحلیل تي هایِ ّای خعااظسعواری در ؼعر هعاـر دٍرُ خْلَی
اٍل ٍ دٍم» هطتَط تِ ذاًن گَّر ًَرتخػ اظ زاًطىسُ ظتاى ٍ ازتیات فاضسی ٍ ظتاى ّای ذاضجِ تِ ضاٌّوای آلای
زوتط ػثسالحسیي فطظاز ٍ هطاٍضُ ذاًن زوتط هطین اضجوٌس هغطح ٍ همطض ضس پس اظ تطضسی پطٍپَظال ٍ زض صَضت ضػایت
سمف هجاظ عثك همطضات اًجام ضَز.

 -25هَضَع ضطوت زض ّوایص زاذلی ذاًن زوتط ًرگط تاتاخاًی ػضَ ّیات ػلوی گطٍُ ضٍاى ضٌاسی هغطح ٍ همطض ضس
پس اظ اضایِ اسٌاز ٍ هساضن زض ضَضای تؼسی هغطح ضَز.
 -26زضذَاست زاًطجَ هصگاى هٌفَری زاًطجَی واضضٌاسی اضضس ضضتِ هغالؼات ظًاى هثٌی تط زضذَاست استاز هطاٍض
(ذاًن زوتط افساًِ ٍاضستِ فط) تطای پایاى ًاهِ ذَز تا ػٌَاى ًقػ زى تِ عٌَاى ّوعر ٍ هادر در ًؽاط خاٍادُ
(هطالعِ هَردی? کارهٌذاى زى هساّل ٍ دارای فرزًذ داًؽگاُ آزاد اظالهی زْراى) تا تَجِ تِ تاییس هسیط
گطٍُ هغطح ٍ هَضز هَافمت لطاض ًگطفت.
 -27زضذَاست زاًطجَ تْارُ هْذٍی کاهیاب زاًطجَی واضضٌاسی اضضس ضضتِ التصاز وطاٍضظی هثٌی تط زضذَاست استاز
هطاٍض (آلای زوتط سیساتَالفضل جَازیاى ػضَ ّیات هسیطُ ٍ لائن همام صٌسٍق تیوِ هحصَالت وطاٍضظی) تطای پایاى
ًاهِ ذَز تا ػٌَاى «زحلیل اقسفادی عَاهل هَضر تر زقاضای تیوِ دام در ٍاحذّای داهدرٍری ظطح
خَؼػ اظساى زْراى» تا تَجِ تِ تاییس هسیط گطٍُ هغطح ٍ تا تَجِ تِ ایٌىِ فالس حىن واضگعیٌی ّیات ػلوی ّستٌس
اًتراب ایطاى تِ ػٌَاى هطاٍض هیسط ًیست.
 -28زض ذصَظ زضذَاست زاًطجَی زوتطی ذاًن رعٌا ظاکي آرری هثٌی تط توسیس هْلت همالِ زٍم هغطح ٍ هَضز
هَافمت لطاض گطفت.
 -29زض ذصَظ فطاضسیسى ّفتِ پژٍّص زض آشضهاُ  ٍ 1394تطگعاضی سرٌطاًی تا ضٍیىطز ػلوی تَسظ زاًطىسُ ّا ،همطض ضس
تط اساس تٌس  2-1-3ترطٌاهِ ضواضُ  73/69593هَضخ  93/04/09تطای ّط سرٌطاًی تا ضٍیىطز ػلوی تا اذتصاظ هثلغ تا
سمف  10/000/000ضیال (هؼازل یه هیلیَى تَهاى) اظ تَزجِ پژٍّطی هَافمت ضس.
 -30زض ذصَظ تطگعاضی واضگاُ ّای پژٍّطی تِ هٌاسثت فطاضسیسى ّفتِ پژٍّص زض آشضهاُ  1394همطض ضس پس اظ
زضذَاست زاًطىسُ ّا ٍ تطضسی هَضَع تَسظ هؼاًٍت پژٍّطی ،تطگعاضی ّط واضگاُ تا سمف  50/000/000ضیال
(هؼازل پٌج هیلیَى تَهاى) تالهاًغ ذَاّس تَز .تسیْی است پس اظ اتوام زٍضُ گعاضش واهلی اظ سطفصل ّا ٍ ًحَُ
تطگعاضی ٍ ّعیٌِ ّای آى تَسظ ضییس زاًطىسُ تِ هؼاًٍت پژٍّطی جْت تسَیِ حساب اضسال گطزز.
 -31تا تَجِ تِ تطگعاضی ًوایطگاُ ػلوی زستاٍضزّای تجاضی ٍ لاتل تجاضی ساظی تا هطاضوت ازاضُ صٌؼت ،هؼسى ٍ تجاضت
ضْطستاى زهاًٍس تِ هٌاسثت ّفتِ پژٍّص زض ٍاحس ضٍزّي (جْت هؼطفی ٍ ضٌاسایی تَاًوٌسی ّای صٌایغ ٍ زاًطگاُ زض
ظهیٌِ ّوىاضیِ ّای هتماتل) تط اساس تٌس  2اظ ترطٌاهِ ضواضُ  81/386909هَضخ  94/07/21تا تطزاضت تَزجِ تِ هثلغ
 100/000/000ضیال (هؼازل زُ هیلیَى تَهاى) اظ اػتثاض تَزجِ پژٍّطی هَافمت ضس ٍ زض ػیي حال هطاحل تؼسی جْت
اذص هجَظ اظ زفتط ّیات اهٌای استاى اًجام پصیطز.
 -32زض ذصَظ اضایِ عطح تا ػٌَاى هَزَر ظیکلر خوح آترظاى» هطتَط تِ آلای حسام لسضتی هثٌی تط ضطوت زض
جطٌَاضُ هٌغمِ ای ضٍیص زهاًٍس (آتاى هاُ  )1394تِ هیعتاًی استاى هاظًسضاى هغطح ٍ همطض ضس ،تا تَجِ تِ ایٌىِ ضطوت
ایطاى پصیطش ضسُ زض هطوع ضضس ٍاحس ضٍزّي است ٍ تا اسن زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس ضٍزّي زض ًوایطگاُ هصوَض
ضطوت ًوَزُ است لصا تماضاهٌس است زض ذصَظ پطزاذت ّعیٌِ ّای هطتَط تِ تْیِ تطٍضَض ٍ هغطح ٍ همطض ضس پس اظ
تطضسی هساضن ٍ ضَاّس پطزاذت گطزز.

 -33زض ذصَظ تطگعاضی واضگاُ ّای آهَظضی ترصصی تا ػٌاٍیي:
 .1تْیِ وطم ّای گیاّی ٍ پوازّای عثیؼی -هسضس ذاًن هٌْسس فاعوِ ػسگطی اظ هَسسِ تحمیمات جٌگل ّا ٍ هطاتغ
وطَض
 .2گیاّاى زاضٍیی اظ هٌظط اسالم -آلای زوتط حویسضضا ضیایی هحمك ٍ پژٍّطگط عة اسالهی ٍ هسضس حَظُ ػلویِ
لن
 .3آضٌایی تا اضتثاّات هَجَز زض تاظاض هصطف گیاّاى زاضٍیی -آلای زوتط ػلی هاظٍجی ػضَ ّیات ػلوی ٍاحس
ضٍزّي
 .4زیوىاضی گیاّاى زاضٍیی -آلای زوتط لثاسچی اظ هَسسِ تحمیمات جٌگل ّا ٍ هطاتغ وطَض
هغطح ٍ همطض ضس تطای اذص هجَظ ٍ زضیافت ّعیٌِ اظ ضطوت وٌٌسگاى تا ساظهاى هطوعی هىاتثِ ضَز.

اعضای ؼَرای خصٍّؽی
 آلای زوتط هاله هیطّاضوی آلای زوتط هسؼَز جؼفطی آلای زوتط حسي پاضا ضطیفی آلای زوتط سیسهحوسضضا حاج سیسّازی آلای زوتط آضش ضحواى آلای زوتط ػلی هاظٍجی ذاًن زوتط سیویي زذت ضضاذاًی ذاًن زوتط ظّطُ پَستیي چی ضضا واظن پَض :هسیطول اهَض پژٍّطی ٍاحس -فاعوِ ذاًی ػثسلی

جلسِ زض ساػت  6=?88تا صلَات پایاى یافت.
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