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 هاشوراي پژوهشي دانشكده

توسط  شدهضیمنظور پيگيري وظایف تفونظر شوراي پژوهشي دانشگاه به ری: شوراي پژوهشي دانشكده مرجعي است، که زفیتعر

 .گردديدانشگاه تشكيل م يپژوهش يشورا 

 :دانشکده  یپژوهش  یشورا  یاعضا

 .باشديدانشكده م يپژوهش يشورا استیدار ردانشكده عهده سيرئ -1 بند

بر عهده  يپژوهش يشورا  استیدانشكده، ر يپژوهش يدانشگاه در جلسه شورا يو فناور قاتيدر صورت حضور معاون تحق -1تبصره

 .باشديم شانیا

 سي رئ نيشورا و جانش ريعنوان دبمعاون پژوهشي دانشكده به -2 بند

ابالغ  گردد؛يم نييدانشگاه تع يو فناور قاتيدانشكده و موافقت معاون تحق سيرئ شنهاديدانشكده با پ  يمعاون پژوهش -1 تبصره

  .گردديدانشكده صادر م سيتوسط رئ يو فناور قاتيمعاونت تحق دیيپس از تا شانیا

 ریاست دانشكده به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده و تائيد يهر گروه آموزش يعلمأتينفر از اعضاي ه کی -3 بند

به عنوان  Scopus گاهیبراساس پا Q1 دانشكده با سابقه چاپ حداقل دو مقاله يعلم اتيه يدو تا چهار نفر از اعضا -4 بند

 يعلم اتيه يکه اعضا یيهامسئول به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده و تائيد ریاست دانشكده )در دانشكده ایاول  سندهینو

 (ستين يالزام دبن نیا يوجود ندارد، اجرا طیواجد شرا

 دانشگاه يو فناور قاتيمعاونت تحق ندهینما ایدانشگاه  قاتيتحق يابیتوسعه و ارز ریمد -5 بند

  يولوژيدميو اپ  يستیآمار ز رگروهیمد يبه پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده، هماهنگ يولوژيدمياپ ای يستیمتخصص آمار ز -6 بند

  رئيس دانشكده مربوطه دیيو تأ 

 يها در بررسدعوت کند تا از نظرات آن يپژوهش يبه شورا يرا با حق رأ يگریافراد د توانديشورا بر حسب مورد م ريدب -1 تبصره

 .دیموارد استفاده نما

 .ندیدانشكده شرکت نما يپژوهش يدر جلسات شورا تواننديم يدانشكده بدون حق رأ يکارشناسان پژوهش -2 تبصره

 :شورای پژوهشی دانشکده  اراتیضوابط و اخت

شورا،  ريدب ایشورا  سيو در صورت لزوم و به صالحدید رئ شوديتشكيل م بارکی يشوراي پژوهشي دانشكده حداقل ماه -1 بند

 .العاده برگزار خواهد شدجلسات فوق 

تا زمان  يحقوق يو اعضا گردديشوراي پژوهشي دانشكده توسط رئيس شورا به مدت دو سال صادر م يقيابالغ اعضاي حق -2 بند

 .باشنديدانشكده م يپژوهش  يپست، عضو شورا يتصد
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عالوه یک دانشگاه و نصف به يو فناور قاتيمعاونت تحق ندهیشورا، نما سيجلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضور رئ -3 بند

 .ابدیياعضاء رسميت م

 .دینما ضیتفو يگریشورا را به فرد د استیر توانديدانشكده م سيرئ -4 بند

اعضا رسيده است، حداکثر دو روز  دیيپژوهشي دانشكده موظف است صورتجلسات پژوهشي دانشكده را که به تا يشورا ريدب -5 بند

 .دینما يبارگذار اريجلسه در سامانه پژوهش ليپس از تشك

نبودن و  يتكرارضرورت،  ،یي)از نظر محتوا يتخصص يرا پس از داور يقاتيتحق يهاطرح دیدانشكده با يپژوهش يشورا -6 بند

 .دیدانشكده مطرح نما يمال تهيدر کم بیبرساند و پس از تصو بیدر شورا به تصو دیيو در صورت تأ  ي( مورد بررسيارزش علم

 .را حداکثر ظرف مدت سي روز مورد بررسي و اظهار نظر قرار دهد يارسال يهادانشكده موظف است طرح  يشوراي پژوهش -7 بند

( گزارشي از عملكرد پژوهشي آن دانشكده يصورت فصل)به بارکیدانشكده موظف است هر سه ماه  يپژوهش يشورا سيرئ -8 بند

 .دانشگاه ارسال نماید يو فناور قاتيرا براي معاونت تحق

 :وظايف شورای پژوهشی دانشکده

شده از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه  و ارسال پژوهشي پيشنهادي در سقف ریالي تفویض يهابررسي و تصویب طرح -1 بند

 یينها بیدانشگاه جهت تصو يپژوهش يصورتجلسه به شورا

 پژوهشي دانشگاه يمشپژوهشي دانشكده، با توجه به خط يهااستيتدوین س -2 بند

دانشكده جهت فعال  انیعلمي، کارکنان و دانشجو أتيرهاي ایجاد انگيزه و عالقه در اعضاي همطالعه و پيشنهاد راهكا -3 بند

 دانشگاه يپژوهش يپژوهش و مطرح نمودن راهكارها در شورا شترينمودن هرچه ب

 دانشگاه ياورو فن قاتيتحقيقاتي و ارائه آن به معاونت تحق يهاتیآموزشي دانشكده در مورد اولو يهابررسي نظرات گروه -4 بند

 هاپژوهش گونهنیهماهنگي ا يبين گروهي و فراهم نمودن امكانات الزم برا يهاتشویق انجام پژوهش -5 بند

اجراي  يتحقيقاتي در راستا يهامجریان طرح يالزم برا يشگاهیآزما ريو غ  يشگاهیفراهم نمودن امكانات و تسهيالت آزما -6 بند

 طرح 

مختلف علمي  يهابه مؤسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه افتهیانیپا يهاتشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهش -7 بند

 دانشگاه يو فناور قاتينظر معاونت تحق ری( زهاافتهیکردن  يو کاربرد يسازيو عملي )تجار

 دانشگاه يو فناور قاتيبه معاونت تحقپژوهشي دانشكده و ارائه  يهاتيتنظيم گزارش ساليانه فعال -8 بند

 دانشگاه يهاتیموضوعات تحقيقاتي با توجه به اولو هيو تصویب اول نیو تدو يمشارائه خط  -9 بند

و ترجمه کتاب، ارائه مقاالت در سمينارهاي داخلي و خارجي و چاپ مقاالت در  فيجهت تدوین، تأل ياتيعمل يزیربرنامه -10 بند

 و انتشار علم ديتول يدانشگاه در راستا يو فناور قاتيماهنگي حوزه معاونت تحقمجالت معتبر با ه
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 مختلف دانشكده يهاپيشنهادي از گروه يهاها و کارگاهبررسي و اظهارنظر در مورد سمينارها، کنگره -11 بند
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 ی پژوهش یهاطرح  ی مال تهیکم

منظور پيگيري و اجراي وظایف و نظر شوراي پژوهشي دانشگاه که به ریمرجعي است ز يپژوهش يهاطرح يمال تهيتعریف: کم

 قاتيدر معاونت تحق شود،يتوسط شوراي پژوهشي دانشگاه به آن محول م يپژوهش يهاطرح يامور مال يکه در راستا یيهاضیتفو

 ل يها مجوز تشكبه آن نامهنیيآ نیدر اکه  یيواحدها ریسا ایو  يقاتيو متناظر آن در مراکز تحق گردديم ليدانشگاه تشك يو فناور

 داده شده است وجود دارد. يپژوهش يشورا 

 تهیکم یپژوهش یشورا ، یقاتیمراکز تحق یپژوهش یها، شوراهادانشکده یپژوهش یشوراها یمال تهیکم یاعضا

 یشورا ، ینیبال قاتیمرکز توسعه تحق یمجوز رسم یدارا یهامارستانیب یپژوهش یشوراها ،يیدانشجو قاتیتحق

 پژوهش در آموزش:  یو شورا  یفرهنگ  يیمعاونت دانشجو  یپژوهش

 ته يسرپرست کم ،يقاتيمراکز تحق يرؤسا ها،مارستانيب ينيبال قاتيمرکز توسعه تحق سيها، رئدانشكده يمعاون پژوهش -1 بند

 يدر شورا  قاتيمعاونت تحق  ندهیو نما  يفرهنگ  یيمعاونت دانشجو  يپژوهش  يدر شورا  قاتيمعاونت تحق  ندهینما  ،یيدانشجو  قاتيتحق

 .باشنديمربوطه م يمال تهيکم استیدار رپژوهش در آموزش، عهده

مراکز  يپژوهش يشورا ها،مارستانيب يپژوهش يها، شورادانشكده يپژوهش يدر شورا يرو فناو قاتيمعاونت تحق ندهینما -2 بند

و بدون حضور نامبرده جلسات فاقد وجاهت  باشندي مربوطه م تهيعضو کم یيدانشجو قاتيتحق تهيکم يپژوهش يشورا ،يقاتيتحق

 .باشنديم يقانون

 يو فناور قاتي( با ابالغ معاون تحقيپژوهش ای ي)آموزش يعلم أتيه يدو تا سه نفر از اعضا -3 بند

 ي»خدمات تخصص ایو  «يرمصرفيغ  نهی»هز «،يشگاهیآزما يمواد مصرف نهی»هز ياز بندها کیهر  يدارا يهادر مورد طرح -4 بند

 دیيها تأ نوع از طرح  نیبوده و در مورد ا يمال تهيعضو کم شان،یا ندهینما ایدانشگاه  قاتيجامع تحق شگاهیآزما سيرئ «،يشگاهیآزما

 است.  يضرور شانیا یينها

 ي مرتبط به صورت مورد يطرح ها يتخصص يجهت بررس يپژوهش يتا دو نفر صاحب نظر و متخصص در شورا  کیحضور : تبصره

 بالمانع است. يپژوهش يدر شوراها يبا حق رأ

 .ندیشرکت نما يپژوهش يهاطرح يمال تهيدر جلسات کم تواننديم يدانشگاه بدون حق رأ يکارشناسان پژوهش: تبصره

 ندارد. تيمعاونت رسم ندهیبدون حضور نما تهيجلسه کم: تبصره

 بالمانع است. يمال تهيدر جلسه کم شانیحضور ا ،يمجر لیتبصره: در صورت تما

 .باشنديم  HSR تهيکم يهمان اعضا HSR ي شورا يمال تهيکم ياعضا: تبصره

 بیو سقف بودجه قابل تصو باشنديدانشگاه م يمال تهيکم اراتي اخت يو مراکز دارا هامارستانيها، بدانشكده يمال يهاته يکم :تبصره

 دانشگاه است يو فناور قاتيتوسط معاونت تحق شدهضیتفو يالیمعادل سقف ر هاته يکم نیدر ا
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 یياست؛ مرجع نها يالزام يمال تهيمطرح شده در کم يهاطرح  هيدر خصوص کل يو فناور قاتيمعاونت تحق ندهینما دیيتأ: هتبصر 

 نهيزم نیدر ا توانديدانشگاه م يمال تهيکم باشد؛يدانشگاه م يمال تهيکم نهيزم نیدر صورت بروز هرگونه اختالف در ا يريگميتصم

 .دینما ارياخت ضیتفو يقات و فناوريبه معاون تحق

 :یپژوهش  یهاطرح یمال  تهیکم  اراتیضوابط و اخت

 ي هفته پس از برگزار  کی يط تایو نها يپژوهش يشورا يبالفاصله بعد از جلسه  حايترج يپژوهش يهاطرح يمال تهيکم -1 بند

 شود.مربوطه برگزار  يپژوهش يشورا 

سال  کیدانشگاه به مدت  يو فناور قاتيتوسط معاون تحق يپژوهش يو شوراها يقاتيمراکز تحق يمال تهيابالغ اعضاي کم -2 بند

 .گردديم دیمجدداً تمد شانیا تیعضو يو فناور قاتيمعاون تحق دیو به صالحد گردديصادر م

جامع  شگاهیآزما سيو در صورت لزوم رئ يو فناور اتقيمعاونت تحق ندهینما ته،يکم سيبا حضور رئ يمال تهيجلسات کم -3 بند

 .دیایيعالوه یک اعضاء رسميت مو نصف به  شانیا ندهینما ایدانشگاه 

را که به امضاي اعضاء رسيده است،  يپژوهش يهاطرح يمال تهي از صورتجلسات کم ياموظف است نسخه  يمال تهيکم سيرئ -4 بند

 .دینما ميدر سامانه تنظ

 

  


