
 1395سال کلیه مصوبات شورای پژوهشی دانشکده 

 تاریخ شورای پژوهشی تصمیمات متخذه موارد مطرح شده
برنامه ريزي ارسال طرح ها طبق تقويم جلسات شوراي 

 1395پژوهشي دانشگاه  سال 
مقرر جهت ارسال و اصالح طرح ها اقدام  مقرر شد مجريان با توجه به برنامه پذيرش و ارسال طرح ها به رنك دانشگاه تا يك هفته قبل از تاريخ

 نمايند.
15/1/1395 

اعالم نظر در خصوص تنظیم برنامه عملیاتي پژوهشي 

)ارتقاء فعالیت  95گروه ها و واحدهاي تابعه در سال 

 هاي پژوهشي، نیازسنجي کارگاه ها و ...(

 19/2/95آموزشي ارسال شود تا نظرات خود را در شوراي پژوهشي مورخ به مديران محترم گروه هاي  95مقرر گرديد جدول برنامه عملیاتي سال 

 ارائه فرمايند.
5/2/1395 

اعالم عدم پذيرش طرح هاي مربوط به اعضاي هیئت 

 علمي بازنشسته
 5/2/1395 در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر شد طي مصوبه به کلیه اعضاي هیئت علمي ارسال شود.

 16/3/1395 میلیون ريال( کارشناسي هزينه صورت نگیرد. 400میلیون ريال اولويت دار )تا سقف  30-50  مقرر گرديد به دانشگاه پیشنهاد گردد که طرحهاي تا سقف اعتبار طرح هاي پايان نامه اي پیشنهاد درخصوص 

تنظیم فرآيند  -2در قالب پمفلت.   KTEتنظیم بسته  -1گزارش داده شد و مقرر گرديد اقدامات زير توسط سرکارخانم دکتر خنجري انجام گردد:  ( KTEترجمان  دانش ) 

 ارائه راهکارهاي اطالع رساني به مخاطبین  -3اجراي آن در مورد پايان نامه ها. 
30/3/1395 

حقیقاتي که ظاهراً ماهیت کاربردي و تجاري دارند به اساتید راهنما اطالع رساني شود و با دفتر ارتباط با صنعت جهت کسب اطالعات مقرر گرديد فهرست طرح ت گزارش ارتباط با صنعت

 بیشتر در تماس باشند.
30/3/1395 

ناهمگوني در پرداخت هزينه هاي پايان نامه و مديريت 

 آن

هیئت علمي درخصوص ماهیت آموزشي پايان نامه حق الزحمه اي به دانشجو در قالب  مقرر گرديد با توجه به نظرات اعضاي شورا و اعضاي محترم

هزينه هاي پرسنلي )اساتید ناظر، مشاوره قرارداد طرح پايان نامه اي استادراهنما موظف است  13-8هزينه پرسنلي تعلق نمي گیرد. با استناد به بند 

 خت نمايد.تخصصي،  مشاورامار،  همکار و خدمات اداري( را پردا

 

ي م معرفيدانشگاه به به عنوان اعضاي کمیته ارتباط با صنعت  دانشکده اعضاي شوراي پژوهشي 8/4/1395پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده مورخ  کمیته ارتباط با صنعت دانشکده

 گردد.برگزار . مقرر شد اولین جلسه با حضور نماينده ارتباط با صنعت دانشگاه شوند
13/4/1395 

گزارشي درخصوص ترجمان دانش توسط سرکارخانم دکتر خنجري داده شد. مقرر شد نمايندگان دانشکده پس از کسب توانمندي الزم برنامه  (KTEC)ترجمان دانش 

 تنظیم و اجرا نمايند.را عملیاتي براي استقرار ترجمان دانش در دانشکده 
13/4/1395 

 13/4/1395 نشريه اطالع رساني شد. 7و  6ماره درخصوص ارسال مقاله براي ش نشريه انگلیسي 

عناوين پیشنهادي براي کنگره بین المللي سیر 

تاريخي پرستاري حرفه اي در ايران نامه شماره 

  19/7/1395مورخ  95/و/462/310

( اخالق 4نظارتي و کنترل در پرستاري ( سیستم 3(حضور مردان در پرستاري 2( پرستاري حرفه اي قبل و بعد از انقالب 1عناوين پیشنهادي شامل: 

 حرفه اي در پرستاري مي باشد.
2/8/1395 

 19/7/1395مورخ  95/د/4553/105نامه شماره 

طرح هاي ارسالي در قالب هسته هاي  درخصوص

 پژوهش

و عناوين هسته پژوهشي اهداف ، گروه هاي آموزشي رشته پرستاري در خصوص تشکیل مقرر شد جلسه اي با حضور اعضاي هیات رئیسه، مديران

 اعالم نظر گردد. در دانشکده 
2/8/1395 



مقرر گرديد فراخوان ارائه عناوين، گرايش هاي پیشنهادي هسته پژوهش به تمام اعضاي محترم هیات علمي پرستاري ارسال گردد و عناوين  تشکیل هسته پژوهش در دانشکده  

 مطرح و نهايي مي گردد. 14/9/1395پیشنهادي در جلسه شوراي پژوهشي مورخ 
9/8/1395 

جناب آقاي دکتر نکوئیان، معاون محترم کمیته ارتباط با صنعت در خصوص طرح هاي با ماهیت محصول محور و همچنین تسهیالت و امکانات  کمیته ارتباط با صنعتجلسه 

باط تدانشگاهي و برون دانشگاهي توضیحاتي را ارائه فرمودند. برخي از عناوين با ماهیت تجاري نیز در جلسه به بحث گذاشته شد. در ضمن طرح ار

 ت دانشجوي مراقبت ويژه جناب آقاي خجسته ارائه گرديد و پیشنهاداتي درخصوص ثبت اين محصول و جلب بازار به دانشجو داده شد. با صنع

16/8/1395 

اعالم نظر درخصوص هسته هاي تحقیقاتي 

 دانشکده

بیمار، مراقبت پرستاري جامعه محور، آموزش هسته هاي پژوهش دانشکده در حوزه پرستاري شامل خودمراقبتي، کیفیت مراقبت پرستاري، ايمني 

عي یپرستاري و در حوزه مامايي شامل هسته هاي تولیدمثل، فرزندآوري و باروري سالم، خانواده و سالمت جنسي،  حقوق باروري، ترويج زايمان طب

 و ايمني مادر، طب مکمل در سالمت باروري و مامايي به تصويب رسید.

14/9/1395 

لم سنجي جهت دانشجويان و برگزاري جلسه ع

 اعضاي هیات علمي
)ترجیحاً ديماه/خردادماه( جهت برگزاري جلسه علم  95-96مقرر گرديد معاونت محترم آموزشي تاريخ ثابت را در نیمسال اول و دوم سال تحصیلي 

 سنجي دانشجويان و اعضاء هیات علمي را اعالم فرمايند.

12/10/1395 

اجرایی تبادل نظر درخصوص فرآیند 

 ترجمان دانش
 

 در دانشگاه توسط دکتر ريماز به شرح زير ارائه گرديد: KTECاهم اقدامات استقرار 

 (  KTECدرصد  طرح هاي 10)تخصیص -

 ارسال عناوين جهت بررسي  -

 تأئید گزارش نهايي  -

 پايان نامه  -

 ادغام پیام در انتهاي پايان نامه -

 به همراه نمره  (KTEC)گرانت  -

 براي انتخاب عناوين و موضوعات طرح ها مشخص شود. KTECمعیارهاي  -

با همکاري دانشگاه ترجیحاً قبل از تأئید عنوان پايان نامه  KTECبراي دانشجويان دکتري، کارشناسي ارشد ترجیحاً دکتري در خصوص  -

 کارگاه هاي توانمندي برگزار شود.

 کال پوينت در دانشکده تشکیل شود.جراحي و اعضاي فو -با حضور نماينده از گروه داخلي KTECکمیته  -

 پیگیري مي گردد. KTECمعاونت پژوهشي دانشکده فرآيندهاي  -

 به موقع تصويب و پرداخت گردد. KTECضروري است هزينه طرح هاي  KTECبنا به اهمیت اثرگذار بودن طرح هاي  -

 

22/12/1395 

 


