
  
  معاونت پژوهشي

  

  مقدمه:

بي ترديد دستيابي به نقطه مطلوب و تحقق اهداف برنامه توسعه دانشگاه منوط است به مطالعه، بررسي و تحليل 
هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري ها و سياستبرنامهخبرگاني مسائل، ماموريت ها و در نتيجه عمق بخشي به سطح 

دانشگاه. از اين رو ايجاد ساز و كاري كه برخوردار از توان فكري و تجربي اعضاء محترم هيات علمي واجد اثربخشي 
بنيادين است، اقدامي است كه مي تواند نقش حلقه واسطه ميان شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و معاونت پژوهش 

هاي تخصصي هفتگانه و معاونت پژوهشي واحدها را ايفا نمايد. برهمين اساس كميسيون ناوري دانشگاه، كميسيونو ف
نامه گذاري پژوهشي تشكيل خواهد شد كه اهداف، وظايف و ساختار آن مطابق اين آيينريزي و سياستراهبردي برنامه

هاي پژوهشي گيري از نقطه نظرات اعضاي كميتهبهره خواهد بود. به منظور جلب مشاركت كليه واحدهاي دانشگاه و
هاي مذكور مطرح و سپس هاي تخصصي هفت گانه، حسب مورد ابتدا موضوع در كميته پژوهشي كميسيونكميسيون

ريزي و سياستگذاري پژوهش به منظور بررسي و تصويب در اختيار كميسيون راهبردي برنامه كميته مربوطصورتجلسه 
  قرار مي گيرد. گاهو فناوري دانش

  اهداف : -١ماده 

 تالش براي تحقق و پياده سازي طرح جامع پژوهش و فناوري دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آن .١
  ريزي و سياستگذاري راهبردي در جهت افزايش ظرفيت پژوهش، فناوري و نوآوريبرنامه .٢
 افزايش تعامالت اثربخش دانشگاه و جامعه .٣
  هاي هفت گانهسازي در حوزه پژوهش و بهره گيري از ظرفيت كارشناسي كميسيونسازي فرايند تصميم چابك .٤
  ايفاي نقش اتاق فكر و دستيار اجرايي براي معاون پژوهشي دانشگاه .٥

  ساختار و وظايف كميسيون: -٢ماده 

  جايگاه كميسيون:  -١-٢

ها و ، آيين نامهتعيين شدهف در راستاي وظايريزي و سياستگذاري پژوهش و فناوري كميسيون راهبردي برنامه
شوراي پژوهش به  نهايي در صورت تاييد براي تصويب داده وهاي پژوهشي را مورد بررسي و اظهار نظر قرار دستورالعمل

  . نمايدارسال ميو فناوري دانشگاه 

  مرجع تصويب  تاريخ تصويب موضوع

يين نامه تشكيل و وظايف كميسيون آ
و سياستگذاري  ريزيراهبردي برنامه

  فناوري و پژوهش شوراي        ٢٦/٠٤/١٣٩٥       



  وظايف دبير كميسيون: -٢-٢

مصوبات كميسيون و ابالغ به  تنظيم و تدوين دستور كار جلسات، برگزاري جلسات كميسيون، ثبت و ضبط .١
  مراجع مربوط

  هاي ادواري براي ارسال به كميسيون و مراجع ذيصالحتهيه و تدوين گزارش .٢

  :كميسيونتركيب  -٣-٢

 )كميسيون(رئيس  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه .١
 )كميسيون و دبير (نائب رئيس مدير كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه .٢
 پژوهش هاي كاربردي دانشگاه امور مديركل .٣
 (حسب مورد) مديركل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه .٤
 (حسب مورد) رئيس كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه .٥
  كميسيون هاي تخصصي دانشگاه مسئولين كميته هاي پژوهشي .٦
  شود.: جلسات كميسيون هر دو هفته يك بار تشكيل مي١تبصره 
 دانشگاه پژوهشي اداره كل برنامه ريزي ونظارت: معاون برنامه ريزي و سياستگذاري پژوهشي ٢تبصره 

  مي باشد. دبيراجرايي كميسيون

  وظايف: -٤-٢

سازي موثر و بهينه طرح و پياده دانشگاه كارآفرين ريزي و تالش براي تحققهم انديشي، هم افزايي، برنامه .١
 هاي زماني الزمنظارت بر حسن انجام و بازنگري آن در بازهجامع پژوهش و فناوري دانشگاه و 

 ق اهداف برنامه سوم دانشگاهتالش براي تحق .٢
دانشگاه  فناوري و كالن و راهكارهاي اجرايي پژوهشهاي سياست هاي راهبردي،پيش نويس برنامهدوين ت .٣

 و فناوري ارائه به شوراي پژوهش به منظور در چارچوب اهداف و رسالت دانشگاه در كوتاه، ميان و بلند مدت
 دانشگاه

هاي برتر و دانشگاه مد دانشگاه با جامعهآسياستگذاري در راستاي افزايش تعامل مؤثر و كارريزي و برنامه .٤
 نشر و ترويج دانش و فناوريو هاي كاربردي در حوزه پژوهش كشور

 هاي بنيادي در راستاي ارتقاي پژوهشريزي و سياستگذاري برنامه .٥
 هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهتيهم فكري و ارائه مشاوره كارشناسي در مأمور .٦
 دانشگاه  و فناوري به شوراي پژوهش ارائه پيشنهاد .٧
ها و ها و ساختار دانشگاه از طريق ارائه طرحوري و اثر بخشي ضوابط، آيين نامهتالش براي افزايش بهره .٨

 هاي بديع سازمانيمدل
 نظر در خصوص موارد ارجاعي از سوي شوراي پژوهشي يا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  مبررسي و اعال .٩

 هاي دانشگاه كالن پژوهشي در راستاي حل معضالت كشور با اتكا به توانمندي تعيين سياست هاي .١٠
  و آينده نگاري جهت سياستگذاري پژوهش و فناوري  هاي نوظهورها و فناوريرصد و شناسايي نوآوري .١١
 هاي پژوهش و فناوري در دانشگاه سياست ها ونظارت بر حسن اجراي برنامه .١٢
 ها و مصوبات پژوهشي دانشگاهها، دستورالعملآيين نامه تاييدبررسي و  .١٣



تاريخ  در وشد  تدوين پژوهشياداره كل برنامه ريزي و نظارت  تبصره توسط دوو  ماده دو بر مشتمل نامه ينيآ اين
 در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب رسيد.  ٢٦/٠٤/١٣٩٥


