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 معاونت پژوهشدفتر مکان جلسه : 

 
 

 موضوع جلسه:

 جلسه بین المللی سازی معاونت پژوهش دومینبرگزاری    -

 معاونت پژوهشطرح های بین المللی سازی در حوزه بررسی   -

 پیگیری مصوبات جلسه اول -

 

در . ابتدا خانم دکتر کريمخانلويی ضمن خیرمقدم ، شد تشكیل معاونت پژوهشدر دفتر  محترم حضور مدعوينبا  03:8جلسه ساعت مقدمه: 

 شغلیآقای دکتر سپس .نمودند ارائه را معاونت محترم تحقیقات و فناوری صحبت های خود را بین المللی سازی جلسه اول کمیتهمورد 

عنوان کردند که بین المللی سازی صرفا جذب بیمار و اينگونه سازی ،بین المللی  در موردرويكرد متفاوت خود  ضمن ارائه

در  و وارد گام عملیاتی  کردبه جنبه های پژوهشی و انجام پروژه های مشترک خارجی فكر دانشجوی خارجی نیست بلكه بايد 

خانم دکتر پارسا در مورد عضويت دانشگاه در وب سايت معاونت علمی نهاد رياست در نهايت . شد مورد انجام پروژه های پژوهشی

 جمهوری و کار های انجام شده در اين زمینه صحبت هايی ارائه فرمودند.

   

 :مصوبات جلسه

در جلسه آتی کمیته از اعضای هیئت علمی که بیشترين پروژه های مشترک پژوهشی با همكاران خارجی داشتند مصوب شد  .1

  دعوت به عمل آيد تا در جلسه حضور بهم رسانند. 

مصوب شد در راستای تفاهم نامه با معاونت علمی نهاد رياست جمهوری از يک استاد خارجی جهت برگزاری دوره آموزشی در  .2

 دعوت به عمل آيد.دانشگاه 

مصوب شد با توجه به مشكالت مالی و ارزی تمرکز دانشگاه بر روی برگزاری وبینار در دانشگاه با حضور مدرسین خارجی  .:

 و حداقل يک برنامه در ماه به اين روش برگزار شود.باشد.

عنوان جلسه تبادل تجارب در مورد مصوب شد از آقای دکتر شهبازی و آقای دکتر رکنی زاده دعوت به عمل آيد تا جلسه به  .4

 گرنت نويسی بین المللی برگزار نمايند.
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 شود. اری کارگاه های بین المللی انجامرگزمصوب شد مكاتبات و همكاری با دانشگاه علوم پايه و آقای دکتر زارع در جهت ب .5

 برگزار شود.مصوب شد يک کارگاه گرنت نويسی نیز با همكاری دانشگاه زنجان و دانشگاه علوم پايه  .6

جناب آقای  دكتر كريمخانلويی،سركار خانم  ، سركار خانم دكتر پارسا،   ، پیدا دكتر جناب آقای   ، شغلیدكتر جناب آقای حاضرین در جلسه:

 مهتدس منصوری ، 

 جناب آقای دكتر بهروزی،    ،  صادقیدكتر جناب آقای  ،  جناب آقای دكتر حمیدی   غایبين جلسه:


