
  
  
 

  بسمه تعالي

  دماوند (تهران) موسسه آموزش عالي ارشاد
  

  )رانداكي(ا رانياطالعات ا يپژوهشگاه  علوم و فناورهاي علمي پژوهشي بين موسسه و همكاري صورتجلسه
  

  موضوع جلسه
  يپژوهش يعلم يهايهمكار شناسايي فرصت هاي  .١

   همكاري هاي علمي و تحقيقاتياجرايي شدن نحوه تحليل  .٢

  ١٤٠١مهر  ٢٤ : تاريخ
  

    : نامه شماره
  

  جلسه:زمان 
  

    پژوهشگاه رياست(ايران داك). دفتر  رانياطالعات ا يپژوهشگاه  علوم و فناور  محل جلسه

  :شركت كنندگان
 گاه تربيت مدرس)استاد دانشو  حسن زاده (،  جناب آقاي دكتر پژوهشگاهرياست محترم   . ١

 )اطالعات استيس يگروه پژوهش( نامداريان،ليال  خانم دكترپژوهشگاه (ايرانداك) در  معاونت پژوهش و آموزش . ٢

 رويا پورنقيخانم دكتر ، در پژوهشگاه اطالعات ليو تحل يسنجعلم يگروه پژوهش . 3

  (استاديار دانشكده مديريت) يپژوهش موسسه، دكتر سمانه الجورد ريمد .٤

  جلسه اول

 يهابرنامه  موارد مطرح شده/ مصوبه 
 ياتيعمل

  (برنامه اقدام)

ها و ثبت نام  پيشنهاد رياست ايران داك براي موسسه، فعال شدن پژوهش از طريق فعال تر كردن اساتيد براي ارائه طرح
ي نام حقوق ثبتدر سامانه تخصصي دبيرخانه شوراي عالي عتف به نام سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري (ساتع) و 

ررسي از وزارت ب. سپس ارسال طرح ها و پيگيري باالترين مقام موسسه از نتايج وزارت علوم يسامانه تخصصاين در موسسه 
  علوم.  

  

    د.شانتخاب پايان نامه هاي برتر موسسه و چاپ آنها به شكل كتاب و چاپ مشترك آنها به ايرانداك پيشنهاد 

  درصد مطرح شد و اشكالي برآن وارد نبود.  ٣٥به  ٣٠پيشنهاد موسسه براي افزايش درصد همانندجويي  از 
  

  

ر روابط عمومي مقرر شد چند كارگاه رايگان براي دانشجويان موسسه (زنگ ايران داك ) برگزار شود و با آقاي رزمي مدي
  ايران داك ، هماهنگي براي هفته دوم آبان ماه انجام شود.

ز سوي موسسه مقررشد با هدف افزايش توانمندي اساتيد موسسه كارگاهاي متنوع موضوعي با شرايط مناسب شركت در آن، ا
  نياز سنجي و با ايرانداك برنامه ريزي شود. 

  

  

 ر تفاهم نامها دمطالب الزم ردر جلسه مشترك كند و از موارد بحث شده  هيتفاهم نامه را ته سينو شيمقرر شد موسسه پ
نحوه اجرايي شدن  ذكر نموده و با همكاري ايران داك (خانم نامداريان) نهايي و پس از امضاي طرفين (نمايندگان) درباره

  آنها در جلسات بعدي توافق و هماهنگي بعمل آيد.
  



  
  
 

 
)ايرانداكمعاونت پژوهشي پژوهشگاه (                                                                      موسسه                                 مدير پژوهش  

ن نامداريادكتر ليال                                                                                                                             الجوردي          دكتر سمانه  

  
 
 
 

 
 
 

 

. در اين نقش بيشتري داشته و شركت نمايدها) امنا (سامان يهائتيه يهاها و مصوبهنشست تيريمددر موسسه مقرر شد 
ها، و ها، پژوهشگاههاي امناي دانشگاهبه هيئت، اندازي شده استكه با مشاركت شركت اكسير تكسان طراحي و راهسامانه 

و فناوري؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي؛  علوم، تحقيقات، مراكز آموزش عالي، پژوهشي، و فناوري كشور در وزارت
اين سامانه ا انجام مديريت كنند. تهاي خود را از آغاز كند كه در محيط وب، نشستك ميكم...هايي مانندو دانشگاه

گران هر هيئت امنا و كميسيون در اين فضا، همه كنش .سازدبراي هر هيئت امنا يك فضاي جداگانه فراهم مي )هاسامان(
ها افزون هاي خود دارند. سامانخور نيازها و نقشاي فرادائمي آن مانند رئيس، دبير، عضو، كارشناس، و مشاور دسترسي ويژه

دهد داري اطالعات عملكرد هر هيئت امنا، اطالعات ارزشمندي را در اختيار اعضا قرار ميها، با ثبت و نگهبر مديريت نشست
  دازند. گذاري بهتر براي مديريت هيئت امنا بپربه سياست توانند بر پايه آنكه مي

  

انداك) عالقه مند در موسسه براي مشاركت در طرح هاي آزمايشگاهي (مستقر در طبقه ششم اير مقرر شد دانشجويان
    ». ايجاد و توسعه روبوداك: ربات پژوهشيار«معرفي شوند مانند مشاركت در مرحله آغازين طرح 

اك، ددر ايران  فناوري اطالعاتمديريت همايش ملي مقرر شد براي نشست هاي برگزاري هشتمين يا نهمين همچنين 
   موسسه مشاركت فعال داشته و در نشست هاي علمي همكاري الزم و تبادل دانش انجام شود.

  
  

  ستفاده شود.امقرر شد براي موفقيت بيشتر انجمن دانش آموختگان موسسه، از تجارب دكتر الهام عاليي در جلسه مشترك 
   

  


