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   وظايف مسؤولين اجرايي –فصل دوم 

  

  :دانشكده پژوهشي  -آموزشي شرح وظايف معاون 

هاي برقراري  ها و تشخيص روش ها، توانايي  برقراري رابطه نزديك و مستقيم با جامعه به منظور شناخت نيازمندي-

  هاي علمي و پژوهشي پيوند دو جانبه بين دانشگاه و جامعه در زمينه همكاري

 و يا خارج از دانشگاه دانشكدهوسيله اعضاي هيأت علمي  هاي پژوهشي كه به  و اظهار نظر درباره طرح بررسي-

   به منظور طرح در جلسات شوراي پژوهشي؛شود ارايه مي

هاي مزبور  هاي الزم در مورد پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرح هاي پژوهشي و تهيه گزارش گيري اجراي طرح  پي-

   الزمبراي اتخاذ تصميم

  ها هاي پژوهشي از پژوهشگران بررسي و كنترل آن  اخذ گزارش پيشرفت كار يا نهايي طرح-

و اعضاي هيأت علمي و پيشرفت برنامه شكده دانهاي نيم ساالنه و ساالنه در مورد امور پژوهشي   تهيه گزارش-

   به حوزه معاونت پژوهشي و ارسال گزارش نهاييدانشكدهتحقيقاتي آنان به منظور طرح در شوراي پژوهشي 

  هاي الزم در اين زمينه هاي محقّقين و كوشش در رفع مشكالت و موانع كار و تهيه گزارش  ارزشيابي كار و فعاليت-

هاي  دهند با توجه به گزارش هاي پژوهشي را انجام مي  كه طرحي بررسي و اظهار نظر در مورد ادامه فعاليت محقّقين-

  ها اعم از كيفي يا كمي يشرفت برنامهفرستاده شده از لحاظ پ

  هاي پژوهشي  بررسي و اظهار نظر در مورد نيازهاي مالي و اعتبارات الزم براي فعاليت-

ها و توسعه آن با توجه به درآمد حاصل   فراهم نمودن موجبات تشويق پژوهشگران و ترويج تحقيقات و پژوهش-

  هاي پژوهشي از اجراي طرح

  اي اجرايي مصوبات پژوهشي در واحدهاي زيرمجموعهه  هماهنگ كردن روش-

  ها ها و مصوبات مربوط و رفع ابهامات آن نامه  ابالغ قوانين، آيين-
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  دانشكدههاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي  آوري اطالعات الزم راجع به مشخصات و فعاليت  جمع-

هاي مطالعاتي،  ور براي استفاده از فرصت بررسي مقدماتي تقاضاي اعضاي هيأت علمي براي اعزام به خارج از كش-

  ها و تأييد مدارك آن ها و شركت در كنفرانس بورس

هاي پژوهشي براي طرح در شوراي پژوهشي  كميته/گروه پژوهشي هاي پيشنهادي   بررسي سمينارها و كنگره-

  دانشكده 

  ضاي هيأت علمي زيرمجموعههاي علمي اع  نظارت و همكاري در امر برگزاري و تشكيل سمينارها و كنفرانس-

  هاي آمورشي  گروههاي ارايه شده از سوي اعضاي هيأت علمي   بررسي مقدماتي پيشنهادهاي تأليف و ترجمه كتاب-

-   

  : گروهشرح وظايف رئيس كميته پژوهشي

هاي پژوهشي گروه، بخش خصوصي و بررسي و تنظيم  آوري اطالعات الزم در زمينه تمامي نيازها و طرح  جمع-

  آوري شده اطالعات جمع

   ارزيابي نيازهاي تحقيقاتي گروه و بخش خصوصي و كوشش در رفع نيازهاي مذكور-

وسيله اعضاي هيأت علمي گروه و يا خارج از به هاي پژوهشي كه   بررسي مقدماتي و اظهار نظر درباره طرح-

  .شوراي دانشكده/شود براي طرح در جلسات كميته تخصصي دانشگاه ارايه مي

هاي مزبور  هاي الزم در مورد پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرح هاي پژوهشي و تهيه گزارش گيري اجراي طرح  پي-

  .منظور اتخاذ تصميم الزم به

  .ها  بررسي و كنترل آن؛هاي پژوهشي از پژوهشگران نهايي طرح/اي حلهمر اخذ گزارش پيشرفت -

   مورد نياز و عملكرد ساليانهها و ارايه آمار و اطالعات  تهيه و تنظيم گزارش-

  هاي الزم در اين زمينه هاي محقّقين و كوشش در رفع مشكالت و موانع كار و تهيه گزارش  ارزشيابي كار و فعاليت-

هاي  دهند با توجه به گزارش هاي پژوهشي را انجام مي  كه طرحي بررسي و اظهار نظر در مورد ادامه فعاليت محقّقين-

  ها اعم از كيفي يا كمي حاظ پيشرفت برنامهفرستاده شده از ل

   بررسي و اظهار نظر در مورد نيازهاي مالي و اعتبارات الزم براي پژوهشگران-

  ها ها و مصوبات مربوط به اعضاي هيأت علمي و توضيح ابهامات آن نامه  اقدام الزم براي ابالغ قوانين، آيين-

  .هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي اليتآوري اطالعات الزم راجع به مشخصات و فع  جمع-
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فرصت استفاده از  اعضاي هيات علمي گروه براي اعزام به خارج ازكشور براي تقاضاي مقدماتي  بررسي-

  اعضاي هيأت علمي گروه» ها وتاييد مدارك آ،بورس و شركت در كنفرانس مطالعاتي

  .هاي علمي اعضاي هيأت علمي  نظارت و همكاري در امر برگزاري و تشكيل سمينارها و كنفرانس-

  . تهيه گزارش در مورد امور پژوهشي اعضاي هيأت علمي و پيشرفت برنامه تحقيقاتي آنان-

هاي ارايه شده از سوي اعضاي هيأت علمي گروه هاي  ررسي مقدماتي پيشنهادهاي تأليف و ترجمه كتاب ب-

  .آمورشي

  پژوهشكده /شرح وظايف رييس مركز تحفيقاتي

/ مركز .هدايت مركز به منظور انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط موجوداداره و  -

  پژوهشكده

  پژوهشكده/ مركز  ساي واحدهاي مركز بر اساس ضوابط موجود در اساسنامهؤ پيشنهاد صدور احكام معاونان و ر-

بررسي و اظهار نظر در مورد پژوهشكده / ركز تهيه و تنظيم بودجه ساالنه و پنج ساله و گزارش عملكرد ساالنه م-

  .هاي پژوهشي نيازهاي مالي و اعتبارات الزم براي فعاليت

هاي برقراري  ها و تشخيص روش ها، توانايي ري رابطه نزديك و مستقيم با جامعه به منظور شناخت نيازمندي برقرا-

  .هاي پژوهشي پيوند دو جانبه بين دانشگاه و جامعه در زمينه همكاري

ه ارايه  و يا خارج از دانشگادانشگاهوسيله اعضاي هيأت علمي  هاي پژوهشي كه به  بررسي و اظهار نظر درباره طرح-

  . به منظور طرح در جلسات شوراي پژوهشي؛شود مي

هاي مزبور  هاي الزم در مورد پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرح هاي پژوهشي و تهيه گزارش گيري اجراي طرح  پي-

  .براي اتخاذ تصميم الزم

  .ها هاي پژوهشي از پژوهشگران بررسي و كنترل آن  يا نهايي طرحمرحله اي  اخذ گزارش پيشرفت -

 و پيشرفت برنامه تحقيقاتيپژوهشكده /مركز تحقيقاتيهاي نيم ساالنه و ساالنه در مورد امور پژوهشي   تهيه گزارش-

  .و ارسال گزارش نهايي به حوزه معاونت پژوهشيمركز  به منظور طرح در شوراي پژوهشي آن 

هاي الزم در اين  ع كار و تهيه گزارشهاي محقّقين و كوشش در رفع مشكالت و موان  ارزشيابي كار و فعاليت-

  .زمينه
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هاي  دهند با توجه به گزارش هاي پژوهشي را انجام مي  كه طرحي بررسي و اظهار نظر در مورد ادامه فعاليت محقّقين-

  .ها اعم از كيفي يا كمي فرستاده شده از لحاظ پيشرفت برنامه

ها و توسعه آن با توجه به درآمد حاصل  ات و پژوهش فراهم نمودن موجبات تشويق پژوهشگران و ترويج تحقيق-

  .هاي پژوهشي از اجراي طرح

   تهيه و پيشنهاد طرح تشكيالتي و آيين نامه هاي داخلي مركز به منظور تاييد مراجع ذيربط-

  .ها ها و مصوبات مربوط و رفع ابهامات آن نامه  ابالغ قوانين، آيين-

  . پژوهشي در واحدهاي زيرمجموعههاي اجرايي مصوبات  هماهنگ كردن روش-

در اعضاي هيأت علمي انجام شده توسط هاي پژوهشي  آوري اطالعات الزم راجع به مشخصات و فعاليت  جمع-

  .پژوهشكده / مركز تحقيقاتي

  سفرهاي علمي براي پژوهشكده /  مركز بررسي مقدماتي تقاضاي اعضاي هيأت علمي-

  .رجي منوط به تصويب نهايي شوراي پژوهشي دانشگاه است تصويب نهايي سفرهاي علمي خا: تبصره 

  .شكده پژوه/ مركزهاي پيشنهادي گروه پژوهشي براي طرح در شوراي پژوهشي   بررسي سمينارها و كنگره-

  .هاي علمي اعضاي هيأت علمي زيرمجموعه  نظارت و همكاري در امر برگزاري و تشكيل سمينارها و كنفرانس-

 پژوهشيهاي  هاي ارايه شده از سوي اعضاي هيأت علمي گروه شنهادهاي تأليف و ترجمه كتاب بررسي مقدماتي پي-

  . پژوهشي هايروهگ ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميمات در -.

  :شرح وظايف رئيس كميته پژوهشي گروه

و تنظيم هاي پژوهشي گروه، بخش خصوصي و بررسي  آوري اطالعات الزم در زمينه تمامي نيازها و طرح  جمع-

  .آوري شده اطالعات جمع

  . ارزيابي نيازهاي تحقيقاتي گروه و بخش خصوصي و كوشش در رفع نيازهاي مذكور-

هاي الزم در اين  هاي محقّقين و كوشش در رفع مشكالت و موانع كار و تهيه گزارش و فعاليت  ارزشيابي كار-

  .زمينه

هاي  دهند با توجه به گزارش هاي پژوهشي را انجام مي  كه طرحيين بررسي و اظهار نظر در مورد ادامه فعاليت محقّق-

  .ها اعم از كيفي يا كمي فرستاده شده از لحاظ پيشرفت برنامه

  . بررسي و اظهار نظر در مورد نيازهاي مالي و اعتبارات الزم براي پژوهشگران-



5  

 
 

  .ها اي هيأت علمي و توضيح ابهامات آنها و مصوبات مربوط به اعض نامه  اقدام الزم براي ابالغ قوانين، آيين-

وسيله اعضاي هيأت علمي گروه و يا خارج از به هاي پژوهشي كه   بررسي مقدماتي و اظهار نظر درباره طرح-

  .شوراي گروه شود براي طرح در جلسات  دانشگاه ارايه مي

  .ها و كنترل آن بررسي ؛هاي پژوهشي از پژوهشگران نهايي طرح يا اي حلهمر اخذ گزارش پيشرفت -

هاي مزبور  هاي الزم در مورد پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرح هاي پژوهشي و تهيه گزارش گيري اجراي طرح پي

  .منظور اتخاذ تصميم الزم به

  . تهيه گزارش در مورد امور پژوهشي اعضاي هيأت علمي و پيشرفت برنامه تحقيقاتي آنان-

  .مار و اطالعات مورد نياز و عملكرد ساليانهها و ارايه آ  تهيه و تنظيم گزارش- -

  .هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي آوري اطالعات الزم راجع به مشخصات و فعاليت  جمع-

  .هاي علمي اعضاي هيأت علمي  نظارت و همكاري در امر برگزاري و تشكيل سمينارها و كنفرانس-

ها و توسعه آن با توجه به درآمد حاصل  ات و پژوهش فراهم نمودن موجبات تشويق پژوهشگران و ترويج تحقيق- -

  .هاي پژوهشي از اجراي طرح

هاي پژوهشي براي طرح در شوراي  كميته/هاي پيشنهادي گروه پژوهشي  بررسي مقدماتي سمينارها و كنگره-

  .پژوهشي گروه 

  سفرهاي علميبراي پژوهشكده /  مركز بررسي مقدماتي تقاضاي اعضاي هيأت علمي--

  .هاي اجرايي مصوبات پژوهشي در واحدهاي زيرمجموعه هنگ كردن روش هما-

پيشنهادهاي . استو الزم اجرا اجرايي به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده مسؤولين مجموعه شرح وظايف 

 .اصالحي در ابتداي هر سال و با تصويب شوراي پژوهشي، قابل اعمال است
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