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 1041/  3/  1تاریخ تنظیم: 
 و انطباق با آیین نامه های موجود ساختار طرح یبررستحقیقاتی و  طرح افتیدر 1

ی رائه طرح در شوراه داور،  بررسی، جمع بندی نظرات و ابه کارشناسی طرح های تحقیقاتی )ارسال بانجام امورات مربوط  2

 پژوهشی(

 جمع بندی نظرات داوران و اعضای شورا و ارسال برای مجری در قالب مصوبات جلسه 3

 تنظیم دستور جلسات و صورتجلسه 4

  تهیکم صورتجلسه نیتدو وبرآورد مالی طرح ها  یقاتیتحق یها طرح ی )بودجه(مال تهیکم به امورمربوط انجام و یهماهنگ 5

 و پرداخت های مالی طرح های تحقیقاتی قراردادانجام امور مربوط به عقد  6

 پیگیری مفاد قرارداد و اخذ گزارش از مجریان  7

 انجام امورات مربوط به دریافت، کارشناسی، بررسی، پیگیری و تائید گزارش پایانی طرح های تحقیقاتی 8

 حقیقاتیکارشناسی گرنت های ت 9

 انجام امورات مربوط به برگزاری فراخوان طرح های تحقیقاتی 11

 یقاتیتحق یداوران طرح ها یبرا یصدور گواه 11

 ی مشارکت افراد در اجرای طرح های تحقیقاتیصدور گواه 12

 صدور گواهی حضور اعضا در شورا 13

 طرح اجرای جهت هدف مراکز به تحقیقاتی های طرح صدور معرفی نامه مجریان 14

 تبدیل نتایج طرح های تحقیقاتی به خبر و نتایج کاربردی و ارسال به ذینفعان )ترجمان دانش( 15

 دریافت پایان نامه ها از دانشکده ها و ارسال برای اخذ کد علمی 16

 ارسال مستندات به کمیته اخلاق برای اخذ کد اخلاقی 17

 قاتی در سامانه های مختلفتکمیل و تنظیم مشخصات طرح های تحقی 18

ارائه مشاوره و راهنمائی به مجریان اساتید پرسنل و دانشجویان در مورد فرآیند های ثبت، تصویب و اجرای طرح های  19

 تحقیقاتی

 واحد مربوطه یاتیبرنامه عمل نیو تدو هیدر ته یهمکار 21

 ربط و ... یاجع ذارباب رجوع، مر ات،یمناسب به شکا یمشکلات و پاسخگوئ یبررس 21

 و مقررات مربوطه نیبخشنامه ها و قوان لیو تحل یمطالعه، بررس 22

 ها حسب مورد تهیشرکت در جلسات و کم 23

 ی آمار و ارائه گزارشات درخواست هیته 24

 تحقیقاتی های طرح نظارت به مربوط امور انجام 25

 قررات مربوطهو م نیو قوان یشغل طهیامور محوله طبق ح ریانجام سا 26

 هماهنگی در برگزاری جلسات و شورا ها 27

 آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد 28

 آموزش محققان در خصوص آیین نامه ها و قوانین موجود 29
 


