
  
  معاونت پژوهشي

  

  : مقدمه

به منظور مشاركت دادن اعضاي هيئت علمي در اتخاذ سياست هاي پژوهشي و  دانشگاه پژوهش و فناوري شوراهاي
مي تشكيل كمي و كيفي پژوهش و فناوري در دانشگاه به شرح ذيل درسطوح مختلف دانشگاهجهت رشد  فناوري در

  . شود

  سطح بندي شوراهاي پژوهش و فناوري دانشگاه: - ١ماده 

  شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  -١-١
  كميته هاي پژوهشي كميسيون هاي تخصصي دانشگاه -٢-١
  دانشكده مستقل/ واحد آموزشي پژوهشي مستقلشوراي پژوهش و فناوري پرديس/  -٣-١
هاي مستقل و  دانشكده هاي گروه /پرديس به وابسته هاي شوراي پژوهشي تحصيالت تكميلي دانشكده -٤-١

 مستقل پژوهشي واحدهاي

   :دانشگاه پژوهش و فناوري شوراي - ٢ماده 

در  و فناوري پژوهش ريزي، نظارت و ارزيابيسياستگذاري، برنامه مرجع ترينعالي دانشگاه فناوري پژوهش و شوراي
  .است دانشگاه

  دانشگاه: پژوهش و  فناوري اهداف شوراي  - ١-٢
 ارتقاء و توسعه كمي و كيفي پژوهش هاي بنيادي و كاربردي  .١
  توسعه نوآوري، فناوري و كارآفريني  .٢
  دانشگاه شرايط پژوهش و فناوري در و بهبود موانع رفع .٣
 دستاوردهاي پژوهشيتوليد ثروت از  .٤
 توسعه پژوهش و فناوري در راستاي رفع نيازهاي كشور .٥
 حمايت از پژوهش هاي بنيادي هدفمند براي گسترش مرزهاي دانش  .٦
 دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين و كليدي .٧
  تالش براي ايجاد دانشگاه نسل جديد مبتني بر الگوهاي ايراني اسالمي .٨

  مرجع تصويب  تاريخ تصويب موضوع

  فناوري و پژوهش شوراي        ٠٦/٠٢/١٣٩٣         فناوري و پژوهش شوراهاي آيين نامه



  فناوري دانشگاه:وظايف شوراي پژوهش و   - ٢-٢
 سياستگذاري و برنامه ريزي براي تحقق اهداف پژوهشي و فناوري دانشگاه .١
تدوين نقشه جامع پژوهش و فناوري دانشگاه در راستاي رسيدن به اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه  .٢

  دانشگاه 
  بهينه سازي فرايندها و توسعه برنامه جامع و مديريت يكپارچه پژوهش و فناوري  .٣
 پايش سياست ها و فرايند هاي جاري پژوهشي و فناوري در دانشگاه و تدوين راهكارهاي مناسب  .٤
 بررسي، بازنگري و اصالح ساختارها و فرايندهاي اجرايي پژوهش و فناوري و پيشنهاد آن به مراجع باالدستي .٥
 نيازسنجي پژوهشي كشور به منظور تدوين سياست هاي پژوهشي مناسب  .٦
   موجود پژوهشي مراكز توسعه و جديد پژوهشي مراكز تاسيس دپيشنها بررسي  .٧
  تعيين شاخص هاي ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي به منظورمحاسبه اعتبار ويژه (گرنت) .٨
  سياستگذاري و برنامه ريزي براي تحقق نظام نوآوري دانشگاه .٩

  "هيئت علميبرنامه جامع تحقيقات اعضاي "سياستگذاري و نظارت بر اجراي .١٠
 بررسي و تعيين روش هاي مناسب براي انتخاب، تشويق و حمايت از پژوهشگران ممتاز .١١
  علمي هيئت اعضاي ريزي و بهينه سازي ماموريت هاي پژوهشيبرنامه .١٢
تدوين راهبردهاي مناسب براي اجرايي شدن بخش هاي پژوهشي وفناوري تفاهم نامه ها و قراردادهاي بين  .١٣

 المللي 
 رصد علوم و فناوري هاي نوين و كليديشناسايي و  .١٤
 برنامه ريزي براي توسعه و حمايت از پژوهش هاي كاربردي در راستاي رفع نيازهاي كشور .١٥
برنامه ريزي براي تعامل و همكاري مؤثر و نتيجه بخش بين پرديس ها، دانشكده ها، و واحدهاي پژوهشي از  .١٦

 دانشگاه از سوي ديگريك سو و پارك علم و فناوري و مراكز رشد و فناوري 
 سياست گذاري براي تأمين منابع علمي و ساماندهي كتابخانه ها .١٧
 سياست گذاري براي تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي دانشگاه  .١٨
 سياست گذاري براي توليد و توسعه كمي و كيفي نشريات علمي و پژوهشي  .١٩
 ي علميسياست گذاري براي ارتقاء كمي و كيفي همايش ها و كارگاه ها .٢٠
 سياست گذاري براي ارتقاء كمي و كيفي توليدات علمي از آثار پژوهشي دانشگاه .٢١
 سياست گذاري و برنامه ريزي براي انعكاس مؤثر فعاليت هاي پژوهشي و فناوري در فضاي مجازي .٢٢
سياست گذاري و برنامه ريزي براي تقويت همكاري هاي پژوهشي و فناوري با سازمان ها، نهادها، دستگاه  .٢٣

 اي اجرايي، و مراكز و مؤسسات پژوهشي ه
سياست گذاري و برنامه ريزي براي توسعه و حمايت از شركت هاي دانش بنيان، تجاري سازي يافته هاي  .٢٤

 پژوهشي، و انتقال تكنولوژي 
 سياست گذاري براي ارتقاء كيفي و هدايت پايان نامه و رساله هاي دانشجويي در راستاي نيازهاي كشور .٢٥
  اعضاي هيئت علمي پژوهشي هايطرح هارنظر نهايي درخصوص تصويببررسي و اظ  .٢٦
  پيشنهادهاي ارجاع شده در باره نظر اظهار و بررسي .٢٧
 پژوهش وفناوري مختلف ها و شيوه نامه هاينامهآيين تدوين و تهيه .٢٨

 دانشكده/پرديسشوراى پژوهشى  شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مي تواند بخشي از وظايف خود را به: ١تبصره 
 تفويض نمايد.   مستقل پژوهشي واحد/مستقل



  دانشگاه: پژوهش و فناوري شوراي اعضاي -  ٣-٢
  (رئيس شورا)دانشگاه  پژوهش و فناوري معاون .١
  (نايب رئيس شورا) دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه مديركل  .٢
   دانشگاه انتشارات و پژوهشي خدمات مديركل .٣
  ، مركز اسناد و تامين منابع علمي دانشگاهرئيس كتابخانه مركزي  .٤
  مسئوالن كميته هاي پژوهشي كميسيون هاي تخصصي دانشگاه .٥
   دانشگاه پژوهش و فناوري معاون تشخيص به نفر از استادان صاحب نظر دو .٦
ها/ دانشكده ها/ مراكز / موسسات مستقل و دانشكده ها وگروه هاي وابسته به پرديس پرديس پژوهشي معاونين .٧

   دانشگاه هاي
    رئيس پژوهشگاه دانشگاه .٨
  رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه .٩

  رئيس جهاد دانشگاهي واحد تهران .١٠
 و ريزي برنامه كل اداره ريزي و سياستگذاري برنامه معاون عهده به دانشگاه فناوري پژوهش و شوراي دبيري - ٢-٤

  .است دانشگاه پژوهشي نظارت

 صورت در دانشگاه) پژوهش و فناوري رئيس شورا (معاون. شد خواهد تشكيل يكبار ماه هر شورا حداقل جلسات - ٢-٥
  . كند دعوت العادهفوق  جلسات تشكيل براي را شورا اعضاي تواندمي ضرورت

 اتخاذ جلسه رد حاضر اعضاي آراي اكثريت با تصميمات و يابدمي رسميت اعضا اكثريت حضور با شورا جلسات -  ٦-٢
  . شد خواهد
شورا مي تواند با دعوت از افراد صاحبنظر براي بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات مرتبط و مواردي كه معاون  -  ٧-٢

  پژوهش و  فناوري دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد كميته هاي تخصصي منتخب تشكيل دهد.
از موضوعات را به كميته هاي شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مي تواند بررسي و تصميم گيري برخي  :٢تبصره 

  منتخب واگذار نمايد.

  كميته هاي پژوهشي كميسيون هاي تخصصي دانشگاه: - ٣ماده

  .است پژوهشي كميته يك داراي ها كميسيون از اين هر يك كه باشد مي ذيل تخصصي كميسيون شش داراي دانشگاه
  . كميسيون فني١
  . كميسيون علوم پايه٢
  . كميسيون هنر و معماري٣
  . كميسيون علوم انساني٤
  . كميسيون علوم رفتاري و اجتماعي٥
 . كميسيون كشاورزي٦

  دانشگاه: تخصصي هاي اعضاي كميته هاي پژوهشي كميسيون - ١-٣
  دانشگاه عبارتند از: تخصصي هاي اعضاي كميته هاي پژوهشي كميسيون 

  مسئول كميته (رئيس كميته) .١



  ها/گروه هاي مستقل كميسيون ذيربطدانشكده  معاونين علمي/ پژوهشي هر يك از .٢
دبيري هريك از كميته هاي پژوهشي كميسيون هاي تخصصي دانشگاه به عهده كارشناس پژوهشي ذيربط در  - ٢-٣

  اداره كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه مي باشد.
   دانشگاه: تخصصي هاي كميسيون پژوهشي هاي كميته وظايف - ٣-٣

خصوص مواردي كه از سوي كميسيون ذيربط و شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع مي  بررسي و اظهارنظر در
  شود.
  وظايف كميته به عهده شوراي پژوهشي پرديس مي باشد. "هنر و معماري"و  "فني "در كميسيون هاي -  ٤-٣

  دانشكده مستقل/واحد پژوهشي مستقل/رديسپ و فناوري شوراى پژوهش  -٤ماده 

 سياستها، اجراى در هماهنگى منظور مستقل به پژوهشي واحد/مستقل دانشكده/پرديسشوراى پژوهشى  -٤-١
  .شود مى تشكيل دانشگاه پژوهشى مصوبات و برنامه هاي

 مستقل: پژوهشي واحد/مستقل دانشكده/پرديس پژوهش و فناوري شوراى وظايف  -٢-٤  

  در واحدهاى تابعه پژوهش و فناوري دانشگاه اجراى مصوبات برايبرنامه ريزى   .١
  ى پژوهشى دانشگاه، برنامه ها وآيين نامه هاهمكارى در تدوين سياستها .٢
 برنامه ريزي براي انجام پژوهش هاي كاربردي و ارائه خدمات پژوهشي به سازمان هاي مرتبط .٣
 هاى علمى پيشنهادى كارگاهبررسى و تصويب برگزارى همايشها و  .٤
 واحدليت هاى پژوهشى انجام شده و حمايت از خالقيت ها و ابتكارات پژوهشگران ارزيابى فعا .٥
 اعضاي هيئت علمي علمي و پژوهشيفعاليت هاى  ارتقاءبه منظور  برنامه ريزى  .٦
 اعضاى هيأت علمى ماموريت هاي پژوهشيبررسى و رسيدگى به امور مربوط به  .٧
 ميبررسي و تصويب برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت عل .٨
 بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي .٩

  بررسي و تاييد نهايي گزارش نهايي و تعهدات طرح هاي پژوهشي .١٠
 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي .١١
توسعه و حمايت از شركت هاي دانش بنيان، تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و انتقال تكنولوژي با  .١٢

  پارك علم و فناوري دانشگاههمكاري مركز رشد و 
 ارجاعى موارد درخصوص نظر اظهار و بررسى .١٣

مستقل مي تواند هر يك از  پژوهشي واحد/مستقل دانشكده/پرديس پژوهش و فناوري شوراى: ١تبصره  
 آموزشي هاي گروه/پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت  -پژوهشى وظايف خود را به شوراى

  مستقل تفويض نمايد. پژوهشي واحد و مستقل دانشكده به وابسته

  مستقل: پژوهشي واحد /مستقل پرديس/ دانشكده پژوهش و فناوري اعضاي شوراى  - ٤-٣ 

  مستقل (رئيس شورا) پژوهشي معاون واحد  /مستقل دانشكده /معاون علمي/ پژوهشي پرديس .١
 مستقل (دبير شورا) رئيس اداره پژوهش دانشكده  /هاي بنيادي پرديس پژوهشاداره  مدير .٢



  مدير اداره پژوهش هاي كاربردي پرديس .٣
ي وابسته و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده ها و واحدهاي پژوهشى دانشكده ها علمي/ معاونين .٤

  پژوهشي وگروه هاي آموزشي مستقل
 مستقل پژوهشي واحد /مستقل دانشكده/مشاور بين الملل پرديس .٥

 دانشكده/پرديس پژوهشى علمي/ هاى پژوهشى برجسته به انتخاب معاون داراى فعاليت اساتيددو تن از  .٦
 مستقل پژوهشي واحد /مستقل

  در واحد هاي پژوهشي مستقلي كه فاقد معاون پژوهشي هستند، رئيس واحد رياست شورا را به عهده دارد. :٢تبصره  
مى تواند اعضاى شورا را رئيس شورا تشكيل خواهد شد. در موارد ضرورى  بار هر ماه يكحداقل جلسات شورا  -٤-٤

 .براى تشكيل جلسات فوق العاده دعوت كند

جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت مى يابد و تصميمات با اكثريت آراى اعضاى حاضر در جلسه   -٥-٤ 
  .اتخاذ خواهد شد

گروه هاي آموزشي /دانشكده هاي وابسته به پرديستحصيالت تكميلى  -پژوهشى شوراى  -٥ماده 
   مستقل پژوهشي وابسته به دانشكده مستقل و واحد

 دانشكده به وابسته آموزشي هاي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت  -پژوهشى شوراى - ١-٥
پرديس/  پژوهشى و برنامه هاي مصوبات سياست ها، اجراى در هماهنگى منظور مستقل به پژوهشي واحد و مستقل

  .شود مى مستقل تشكيل پژوهشي واحد /مستقل دانشكده

 آموزشي هاي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت -پژوهشى شوراىوظايف   - ٢-٥
  مستقل: پژوهشي واحد و مستقل دانشكده به وابسته
 به وابسته تحقيقاتي و مركز و موسسه گروه آموزشي/  پرديس به وابسته دانشكده ارزيابى توان پژوهشى   .١

 مستقل پژوهشي واحد و دانشكده مستقل
 هاى الزم در رابطه با نيازهاى كشور بررسى زمينه هاى پژوهشى و پيشنهاد طرح   .٢

 پايان نامه هاى كارشناسى ارشد و دكترىي و طرح حمايت از شركت در همايش هاى بين الملل .٣
 آنها  اجراى امكان و تخصصى و علمى ارزش لحاظ از هاى پژوهشى طرح و تصويب اوليه بررسى   .٤

 نظارت بر حسن اجراى طرحهاى پژوهشى  .٥
  پژوهشي هاي طرح و تعهدات ارائه شده نهايي اوليه گزارش و تاييد بررسي  .٦

  بررسي و تصويب اوليه برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي .٧
 واحد/مستقل دانشكده/پرديسساير مواردى كه از طرف شوراى پژوهشى  بررسي و اظهارنظر درخصوص .٨

 براى اظهار نظر ارسال مى گردد مستقل پژوهشي
 برنامه ريزى و پيشنهاد تدوين، تأليف و ترجمه كتابها و مقاله هاى علمى   .٩

 هاى علمى بررسى و اظهار نظر در مورد پيشنهادهاى مربوط به تشكيل همايش   .١٠

 به وابسته آموزشي هاي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت -پژوهشى شوراى :١تبصره 
نسبت به ساير مواردى كه در اين آئين نامه پيش بينى  موظف است مستقل پژوهشي و واحد مستقل دانشكده



 وهشيشوراي پژ اظهار نظر كرده نتيجه را طى صورتجلساتى به ولي به آن شورا ارجاع مي شود نشده است
  .دنمايمنعكس  مستقل پژوهشي واحد/مستقل دانشكده/پرديس

 : پرديس به وابسته ها وگروه هاي دانشكده تكميلى تحصيالت -پژوهشى اعضاي شوراى - ٣-٥ 

 معاون پژوهشي دانشكده يا گروه آموزشي وابسته به پرديس (رئيس شورا) .١

با حداقل مرتبه علمى استاديارى به انتخاب  دانشكده يا گروهتن از اعضاى تمام وقت هيئت علمى  ٤حداقل  .٢
 براى مدت دو سال پرديسحكم رئيس  دانشكده يا گروه و شوراى

گروه هاي آموزشي وابسته به دانشكده مستقل و  تكميلى تحصيالت  -پژوهشى شوراى اعضاي -  ٤-٥
  واحد پژوهشي مستقل:

  مديرگروه آموزشي (رئيس شورا)  .١
تن از اعضاي تمام وقت هيئت علمي گروه آموزشي باحداقل مرتبه استادياري به انتخاب شوراي  ٤حداقل  .٢

 گروه وحكم رئيس دانشكده مستقل/ واحد پژوهشي مستقل براي مدت دو سال 

 هاي آموزشي وابسته به گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت -پژوهشى شوراىجلسات  -٥-٥
كل اعضا رسميت مى يابد و تصميمات با اكثريت كل آراء  دو سوم با حضور  مستقل پژوهشي واحدهاي و ها دهدانشك

 .اعضاى حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد

 هاي مستقل دانشكده هاي آموزشي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت -پژوهشى شوراى  -٦-٥
براى مشورت و شركت در جلسات شورا بدون داشتن  صاحب نظرمى تواند از متخصصين  مستقل پژوهشي واحدهاي و

  .حق رأى دعوت بعمل آورد
هاي  دانشكده هاي آموزشي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكده تكميلى تحصيالت -پژوهشى شوراىرئيس   -٧-٥

را به عنوان دبير و واحد  كارشناسان پژوهشييا اعضاى شورا يك نفر از مى تواند  مستقل پژوهشي واحدهاي و مستقل
  تعيين كند شورا مسئول پيگيرى مصوبات

 شورايى ندارند، وابستگى خاصى آموزشى گروه به دانشكده هاي مستقل كه پژوهشي مراكز و مؤسسات مورد در -٨-٥
 مصوبات معادل اين شورا مصوبات .داد خواهد انجام را شورا وظايف آن، بخشهاى پژوهشي سرپرستان و رئيس از مركب
 .شد خواهد تلقى آموزشى گروههاى تكميلى تحصيالت -پژوهشى شوراى

 دانشكده آموزشي وابسته به هاي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكدهتحصيالت تكميلى  -پژوهشىشوراي   -٥-٩ 
روز يكبار به طور عادى و در صورت ضرورت به طور فوق العاده تشكيل  ١٥حداقل هر  مستقل پژوهشي واحد و مستقل

 .جلسه خواهد داد

 آموزشي وابسته به هاي گروه /پرديس به وابسته هاي دانشكدهتحصيالت تكميلى  -پژوهشىشوراي  : ٥ تبصره 
را حداكثر دانشكده وابسته /گروه آموزشي  ارائه شده بههاى  موظف است طرح مستقل پژوهشي واحد و مستقل دانشكده

 .ظرف مدت يك ماه بررسى و نظر خود را اعالم نمايد

شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورد تصويب قرار  ٠٦/٠٢/١٣٩٣تبصره درجلسه مورخ  ٦ماده و  ٥اين آيين نامه در  
  گرفت.


