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 تاریخ بازنگری:

 12/12/1399 مورخ:                     پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه هجدهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 دکتر الرتی -دکتر اسالمی -دکتر بیطرفان -دکتر حسینی -خانم حق الهی -دکتر طهماسبی -خانم ضرابی -دکتر خالقیان -نژاد احمدیدکتر  :ها خانم

 دکتر طبری -دکتر شریعت -دکتر نمازی -دکتر طرفداری -دکتر شکوئی نژاد -خانم محمدی جهانی -دکتر ربیع زاده -دکتر رحیمی -خانم رنجبر

 دکتر جهان بین -دکتر لشکری -دکتر موثقی -دکتر جعفریان -دکتر عباس زاده

  دکتر ارشادی  -دکتر کاظمی زاده -دکتر امینی -دکتر کرامتی -دکتر موالئی -خدادکتر شیر -دکتر رحمانیان -علی نقیدکتر سید :آقایان

 دکتر مکی آبادی -دکتر مهرشاد عباسی -دکتر نجاتی صفا -لیانمیرفضائدکتر 

   زارعی آقای دکتر -دلیلیدکتر آقای  -رضا عباسیدکتر محمدآقای  -جوادیآقای دکتر  -گتمیریآقای دکتر  -فره وشآقای دکتر  :غایبین

 خانم دکتر قبائی

 دستور جلسه:-ب

 ()جناب آقای دکتر کرامتیآشنایی با مقررات جدید استفاده از گرانت ارتباط با صنعت  -

  ()سرکارخانم دکتر احمدی نژاد 1399پژوهشی و فن آوری در سال  تهای مدیریت امورگزارش فعالی -

 :شرح جلسه و مصوبات -ج

  :اول دستور جلسه

گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی از آقای دکتر کرامتی در خصوص گرنت طرح های ارتباط با صنعت توضیحاتی ارائه نمودند 

این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی دانشگاه است که برای اولین بار اعتباری را جهت  :بخش خصوصی

گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی با پژوهشگر پسا دکتری صنعت از بخش خصوصی جذب نمایند. انجام طرح پژوهشی ارتباط با

ت علمی دانشگاه است که در تیم پژوهشی خود یک پژوهشگر پسا دکتری صنعتی این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئ: صنعتی

این : گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی با هدایت پایان نامه دانشجویی آن از بخش خصوصی تامین می شود. داشته باشند و منبع

تباری را جهت انجام پایان نامه دانشجویی از بخش گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که برای اولین بار اع

خصوصی جذب نمایند. میزان اعتبار در قالب بسته حمایتی گرنت به منظور انجام پژوهش بر اساس برنامه مدون حول یک محور پژوهشی 

ه اجرایی ارتباط با صنعت توسط کمیت 15/8/97ماده در تاریخ  4منطبق با اولویت های ملی کشور تخصیص می یابد. این شیوه نامه در 

این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است  تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.

نوع گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با تهشی ارتباط با صنعت جذب نمایند.که اعتباری را از بخش دولتی جهت انجام طرح پژو

این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است که از منابع متعدد  :منابع جذب از بخش دولتی

گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با تکرار از  بخش دولتی جذب منابع جهت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت داشته باشند.

این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است که از یک منبع دولتی  :یک منبع بخش دولتی

این گرنت مختص آن دسته از  :گرنت طرح خدماتی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش دولتیدو بار یا بیشتر اعتبار دریافت کنند.

 م خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.گاه است که اعتباری را از بخش دولتی جهت انجااعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانش

 قرار دارد.  ikhcdua.tums.ac.irفایل ارائه شده در وب سایت به آدرس 

 دستور جلسه دوم: 

فایل ارائه شده در  .مدیریت امور پژوهشی و فن آوری مجتمع ارائه نمودند 1399و  1398شی از عملکرد سال رخانم دکتر احمدی نژاد گزا

 قرار دارد. ikhcdua.tums.ac.irوب سایت به آدرس 

 در پایان نیز به رسم یادبود، تقدیرنامه و هدیه ای به اعضای محترم شورای پژوهشی تقدیم گردید. 
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 این جلسه مصوبه ای نداشت.  مصوبات جلسه عبارت بودند از:

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات 

1    

2    

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 


