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 1/3/1041تاریخ تنظیم: 

 مرتبط با حوزه تحقیقات و فناوریدستورالعمل ها و آیین نامه ها  و تنظیمتهیه  1

 راه حلتهیه فرایندهای جاری حوزه و  چالش هایشناسایی  2

 با رعایت مقررات تایید قراردادهای طرح های تحقیقاتی و سایر امور مالی طرح هابررسی و  3

 تنظیم صورتجلسات مربوطهو  شورای پژوهشی بررسی و تایید دستور جلسات 4

 های پژوهشی مراکز تحقیقاتیفعالیتتهیه شاخص های ارزیابی  5

 براساس شاخص های تعیین شده های پژوهشی مراکز تحقیقاتیفعالیت انجام ارزیابی 6

 دانشگاه پژوهشی شورای مصوبات بررسی و پیگیری اجرای 7

 مصوبات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بررسی و پیگیری اجرای 8

 های پژوهشی دانشجویی و خدماتی دانشگاه باتوجه به نظرات شورای دانشگاه خط مشیتعیین  9

 ربط و ... یارباب رجوع، مراجع ذ ات،یمناسب به شکا یپاسخگوئمشکلات و  یبررس 11

 و مقررات مربوطه نیبخشنامه ها و قوان لیو تحل یمطالعه، بررس 11

  حسب مورد ها تهیشرکت در جلسات و کم 12

 مربوطه مدیریت یاتیبرنامه عمل نیو تدو هیته 13

 مقام مافوقی آمار و ارائه گزارشات درخواست ارائه 14

 و مقررات مربوطه نیو قوان یشغل طهیامور محوله طبق ح ریانجام سا 15

 نظارت بر برگزاری جلسات و شورا های تخصصی و شورای پژوهشی دانشگاه 16

 نظارت بر طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها 17

 مراکز تحقیقاتی  فعالیت های نظارت بر پایش  18

 یی دانشگاهنظارت بر کمیته تحقیقات دانشجو 19

 نظارت بر برگزاری همایش های علمی دانشگاه 21

 نظارت بر وظایف کارشناسان مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات 21

 نظارت و کنترل اعزام های علمی دانشگاه 22

 نظارت براجرای آیین نامه دوره پسا دکترا 23

 نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی واحد مربوطه 24

 ر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشینظارت ب 25

 آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد 26

 آموزش کارشناسان در خصوص آیین نامه ها و قوانین موجود 27

 تحقیقات و فناوری حوزه  کنانکار عناوین آموزشی نیازسنجی 28

 برابر مقررات اق، شورای پژوهشی، بودجه بندی(مدیریت جلسات پژوهشی)کمیته اخلبرنامه ریزی جهت اجرای آموزش  29
 


