
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

  دانشگاه تهران یپژوهش  یو نظارت بر واحدها یگذار است یس ینامه شورا شیوه 

 :مقدمه

های دانشگاه در خصوص  ها و سیاستبا هدف تحقق اهداف برنامه توسعه دانشگاه و همچنین اسناد باالدستی و در جهت برنامه

 گردد. ساماندهی واحدهای پژوهشی، شورای سیاستگذاری واحدهای پژوهشی با اهداف، وظایف و ساختار ذیل تشکیل می

 تعاریف  -۱ماده 

 : سناد باالدستیا -1-1

ی گسترش و برنامه ریزی آموزش اشور   07/11/1397  ها مصوب  آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه  -1-1-1

 ؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعالی 

صورتجلسه هیات رئیسه    3اصول و ضوابط حاکم بر مدیریت واحدهای پژوهشی: کلیه موارد مرتبط با پیوست یک بند    -2-1-1

 . که می بایست در تمامی واحدهای پژوهشی معتبر دانشگاه رعایت گردد 27/11/1397 دانشگاه مورخ

شود که به صورت تخصصی  گروه اطالق می  / پژوهشکده  /   مؤسسه  /  هشی نظیر مرکز واحدهای پژوهشی به واحدهای پژو  -2-1

 یا میان رشته ای بر اساس یک یا چند مأموریت پژوهشی مشخص فعالیت می کند و ممکن است با مشارکت دانشگاه یا شرکت

 های خصوصی و دولتی ایجاد شود؛

ها، ارکان واحد پژوهشی    ی، هدف از تأسیس، وظایف و ماموریتاساسنامه: اساسنامه سندی است که در آن جایگاه حقوق  -1-3

و نحوه تعیین و مدت ماموریت و حدود اختیارات آنها و نحوه انحالل معین می گردد. واحدهای پژوهشی ضمن لزوم دارا بودن  

منحل شده و مالک صدور احکام نیز آخرین اساسنامه مصوب    یابر اساس اساسنامه مصوب تأسیس، ارزیابی    ،اساسنامه مصوب

 ؛ شورای گسترش یا هیأت امناء دانشگاه می باشد

 .فرم تیپ اساسنامه: فرم های تیپ مصوب هفدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه است  -1-۴

  

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

و نظارت   یگذار  استیس  ینامه شورا  شیوه

 دانشگاه تهران  یپژوهش  ی بر واحدها
 دانشگاه   سهیرئ  أتیه ۱399/ ۱0/ 29



 اهداف   -2ماده 

تدوین سیاست   -1 و  توسع  تعیین  واحدهای پژوهشی ها و خط مشی های دانشگاه جهت  نظارت و ساماندهی  با   ه،  متناسب 

 ؛ توانمندی های بالقوه موجود و همچنین برنامه توسعه دانشگاه ،نیازهای روز

محققین   -2 با  سازی  شبکه  و  علمی  های  ظرفیت  از  پژوهشی  واحدهای  بهینه  استفاده  برای  مناسب  بستری  آوردن  فراهم 

 ؛شبکه با صنعت و جامعهدانشگاهی، ملی و بین المللی و ارتباط این 

ای واحدهای پژوهشی به منظور حل مسائل و چالش های    های پژوهشی کالن و میان رشته  برنامه ریزی و تقویت فعالیت  -3

 .کشور

 وظایف   -3ماده 

 ؛ نامه های مورد نیاز واحدهای های پژوهشی هتصویب شیو -1

 ؛ بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی -2

 ؛ رسانی ضوابط و اصول کلی حاکم بر مدیریت واحدهای پژوهشیبه روز  -3

 .بررسی و اصالح اساسنامه های پیشنهادی واحدهای پژوهشی جهت طرح در هیات رئیسه دانشگاه -۴

 جایگاه شورا   -۴ماده 

 شورای سیاستگذاری واحدهای پژوهشی در زیر مجموعه معاون پژوهشی دانشگاه قرار دارد. 

 شورا ترکیب  -۵ماده 

 ؛ معاون پژوهشی دانشگاه )رئیس شورا( -1

 ( مدیر کل پژوهش های کاربردی دانشگاه )نائب رئیس -2

 ؛ مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی -3

 ؛ معاون دانشگاه و رییس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه -۴

 ؛ رییس پارک علم و فناوری دانشگاه -5

 شگاه؛  رییس مرکز ارزیابی کیفیت دان -6

 ؛ معاون مدیر کل پژوهش های کاربردی دانشگاه -7

 ؛ دو نفر از روسای مراکز و موسسات پژوهشی به انتخاب شورای مدیران واحدهای پژوهشی -8

 یک نفر عضو هیات علمی صاحبنظر به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه؛  -9

 رئیس اداره مراکز و موسسات پژوهشی )دبیر شورا(.   -10

 .معاون پژوهشی دانشگاه متناسب با دستور جلسه از افراد صاحب نظر برای شرکت در جلسه دعوت می نماید :۱ تبصره

 .شوداحکام اعضای این شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه به مدت دو سال صادر می :2 تبصره



 وظایف دبیر شورا: -۶ماده 

 بت و ضبط مصوبات شورا و ابالغ به مراجع مربوط؛ث ، تنظیم و تدوین دستور کار جلسات، برگزاری جلسات شورا -1

 ؛ تهیه و تدوین گزارش های ادواری برای ارسال به شورا و مراجع ذیصالح -2

 ؛ پیگیری مصوبات شورا -3

 . به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید 29/10/1399 این شیوه نامه مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در تاریخ 

 


