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 پژٍّطی -هطخصات ضَسای علوی

 10/3/94تاسیخ تکویل:  ًام سئیس ضَسا: 27/11/90 تاسیخ افتتاح:  118کذ ًام استاى:

 تلفي تکویل کٌٌذُ:  ًام ٍ سوت تکویل کٌٌذُ:  ًام دتیش ضَسا:
 هحل تشگضاسی جلسات:

 هذیشیت استاى

 یش تَجِ فشهاییذ:تِ ًکات ص کویل کٌٌذُ گشاهی، لطفات

هتفاٍت هطخص ضذُ اًذ،  سًگ،  تجض هَاسدی کِ تا خَد سا دس هحَسّای جذٍل ریل، تا توشکض تش اطالعات دس خَاستیعولکشد   -

 .تکویل ًواییذ

تشگ هشتثط تکویل ٍ اسایِ ًواییذ دس صَست تکویل پیَست تشای ّش یک اص فعالیت ّا، آى سا ًیض دس کاس  دس صَست دس خَاست  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ًکشدى اهتیاص تعلق ًخَاّذ گشفت .

گ صَست شکاست طثق عالٍُ تش دسج تعذاد هصَتات، الصم است توام هصَتات، 32ًیاص تِ تکویل ًذاسد ٍ دس سدیف  23 سدیف -

 د.ّوشاُ کاستشگ اسسال گشد تِ 8 جلسات اسسالی تِ پیَست

 تاسیخ تصَیة عٌاٍیي فعالیت ّا تعذاد تشًاهِ ّا سش فصل سدیف

1  

سیاستگزاسی 

 ٍتصوین گیشی

ضٌاسایی ظشفیت ّا ٍ ًیاصّای پژٍّطی استاًی، هلی ٍ 

 فشا هلی 
0   

   0 ساهاًذّی ٍ آهایص فاسغ التحصیالى  پژٍّطگش   2

   0 ّای تخصصیصهیٌِ ساصی تشای تعاهل تا  کتاتخاًِ  3

4  

 –صهیٌِ ساصی جْت تعاهل تا هشاکض ٍ ًْادّای علوی

پژٍّطی تا تاکیذ تش اًعقاد تفاّن یا تَافق ًاهِ دس 

 اًجام پژٍّص ّای هطتشک پیطٌْادی ٍ سفاسضی

 1تکویل پیَست  1

5  
  فعال ساصی دس  ساصی تطکل ّای پژٍّطی)ًْادیٌِ 

 پش تَ حوایت هادی ٍ هعٌَی(
 2 تکویل پیَست 22

6  
ٍ  یفشٌّگ ساصی ٍ تْیٌِ ساصی فعالیت ّای پژٍّط

 اٍلَیت تٌذی تشًاهِ ّا
 3تکویل پیَست  8

   - پژٍّطی استاًی –ًکَداضت ضخصیت ّای علوی   7

8   
توْیذات الصم تشای ًیاص سٌجی ٍ ایجاد تاًک هسائل 

   - فشا هلی پژٍّطی تا سٍیکشدّای هٌطقِ ای، هلی ٍ 

9   
توْیذات الصم تشای ایجاد تاًک اساتیذ ساٌّوا، هطاٍس 

 ٍ داٍس 
-   

   - تشًاهِ سیضی تشای ایجاد تاًک تاًَاى  فشّیختِ    10

   -استاًی ٍ ًْادّای فشاّن ساصی صهیٌِ تعاهل تا هشاکض    11



 4از2صفحه

 تاسیخ تصَیة عٌاٍیي فعالیت ّا تعذاد تشًاهِ ّا سش فصل سدیف

جْت پطتیثاًی هالی ٍ پژٍّطی  تحقیقات پایاًی ٍ 

 دس ًگاسشپایاى ًاهِ ّا تشای تقَیت اًگیضش طالب 

 ؛ هطلَب ٍ ّوسَ تا ًیاصّا

12   
تصوین ساصی تشای استقای کیفی تشًاهِ ای ّفتِ 

   - پژٍّص ٍ ّفتِ کتاب

13   
تصوین ساصی تشای کیفیت تخطی تِ تشًاهِ ّای ّفتِ 

 2 کتاب

تشگضاسی 

ًوایطگاُ کتاب 

 -دس ّفتِ کتاب

تشگضاسی کاسگاُ 

آهَصش 

 کتاتذاساى

 -ّفتِ کتاب

15 ٍ16 /

 اسفٌذهاُ

14   
تشًاهِ سیضی تِ هٌظَس ایجاد کتاتخاًِ تخصصی استاًی 

   - ّوسَ تا گشایص ّا

15   
تاکیذ تش خشٍجی ّای پژٍّطی تا حوایت هادی ٍ 

   - هعٌَی الصم ) جضٍات ، هقاالت ٍ کتة چاج ضذُ (

16  

تشسسی ٍ اسائِ 

 سٌّوَد

   - طشح ّای پژٍّطی هَسد ًیاص

 4تکویل پیَست  - ضٌاسی ّای اًجام ضذُآسیة  17

18  
 -تشًاهِ سیضی جْت ساُ اًذاصی فصلٌاهِ علوی

 پژٍّطی دس سطح استاى ٍ هذاسس -تشٍیجی ٍ علوی
-   

 5تکویل پیَست  208 تشسسی ٍ تصَیة هَضَعات هساتقِ سضذ  19

 6تکویل پیَست  37 تشسسی ٍ تصَیة هَضَعات کشسی ّای آصاد اًذیطی  20

 9 تاییذ ٍ تصَیة ضَسای پژٍّطی هذاسس  21

ًام هذاسس دس 

دس  8جلسِ 

پیَست ضواسُ 

 آهذُ است. 10

12/5/93 

  9 تاییذ ٍ تصَیة  اساتیذ ساٌّوا، هطاٍس ٍ داٍس  22

دس طَل 

تِ  93سال

تذسیج ، 

هذاسک اساتیذ 

پیطٌْادی 

 5تشسسی ٍ 



 4از3صفحه

 تاسیخ تصَیة عٌاٍیي فعالیت ّا تعذاد تشًاهِ ّا سش فصل سدیف

استاد تاییذ ضذ 

استاد تاییذ  4ٍ 

 ًطذًذ.

 تشسسی طشح ّا ٍ فعالیت ّای پژٍّطی هذاسس  23

، گضاسش 93/الف 4499تخطٌاهِ تا تَجِ تِ اسسال

ایي فعالیت اص ًتیجِ گضاسضات دسیافتی استخشاج 

 خَاّذ ضذ.

هذیشیت   24

 جلسات)هذیش(

   - تطکیل کاسگشٍُ ّای تخصصی 

 7تکویل پیَست  - گضاسش ّای فصلی اسا ئِ ضذُ تِ هشکض  25

26  

هذیشیت جلسات 

 )دتیش(

آهادُ ساصی تقَین صهاى تٌذی ٍ پیص ًَیس ّای 

 ضَسا هشتثط تا
194   

   - اسائِ ی گضاسش پیگیشی اجشای هصَتات تِ ضَسا  27

   194 تعذاد پیص ًَیس ّای اسسالی تِ ضَسا  28

   194 تعذاد دستَس جلسات  طشح ضذُ دس ضَسا  29

 تعذاد هَصَتات اجشاء ضذُ   30
دس پیَست 

 آهذُ 10
  

31  

جلسات ضَسا ٍ 

ّای کاسگشٍُ

 تخصصی

   25 هجوَع جلسات تشگضاس ضذُ

 8تکویل پیَست               53 هجوَع هصَتات  32

   6 هیاًگیي تعذاد حضَس اعضا دس جلسات  33

34  
تعذاد کاسضٌاساى هذعَ جْت ضشکت دس جلسات 

 ضَسا ٍ کاسگشٍُ ّای تخصصی
 9تکویل پیَست  -

 10تکویل پیَست  - تعذاد کل جلسات کاسگشٍُ ّای تخصصی  35

  9 تعذاد اعضای فعال   36

 

 ؟است کاستی ّایی سٍتشٍچِ کوثَدّا ٍ تِ ًظش ضوا ضَسای علوی پژٍّطی استاى ّا تا   -1

 یطتشیاًجام ضَد هتاسفاًِ فشصت ت یشٍتَسط دٍ ً یذکاسّا تا یِکِ کل یشٍاستاى ٍ کوثَد ً یشیتدسهعاًٍت پژٍّص هذ یادحجن کاس ص

 دسخَاست  گزاسد. یًو یاستاى تاق یضَسا یتخصص یکاسگشٍُ ّا یلتطک یاٍ  یطتشٍ تعاهل ت یضیتشًاهِ سفکش کشدى ٍ طشح ٍ جْت 

تکویل گضاسضات هفصل  اص تخص ّای هختلف هعاًٍت پژٍّص هشکض) کِ گضاسش ساالًِ ضَسا یکی اص  دّْا گضاسش دسخَاستی 

پشداختي تِ تسیاسی اص است( تِ اًذاصُ ای ٍقت گیش ٍ خستِ کٌٌذُ است کِ علیشغن تالش صیادی کِ صَست هی گیشد اها ٍاقعا فشصت 

 تشًاهِ  ّا سا اص تیي هی تشد. 

 یهشکض داسًذ کِ الصم است دس تشًاهِ ّا یاص سَ یپژٍّط یتٍ تقَ  علوی یتتِ حوا یاصً یاستاً یّا یشیتپژٍّص هذ یضَسا ییاص سَ

 ضَد. یطیهشکض چاسُ اًذ



 4از4صفحه

ّستٌذ  ٍ اص  یادیهطغلِ ص یداسا یطضشا یيتا ا یذیاسات یعتاضَسا اًتخاب ضًَذ ٍ طث یتشا یهجشت یذکِ الصم است اسات یيتا تَجِ تِ ا ّوچٌیي

 یضَسا یهساتقات سضذ، تشسس یهَضَعات ٍ طشح ّا یتشسس یاًی،پا یقاتتحق یهَضَعات ٍ طشح ّا یحجن کاس ضَسا )تشسس ییسَ

 یتشسس یطی،آصاداًذ یّا یهَضَعات کشس یسسهذاسس، تش یکاًَى، ّستِ ٍ اًجوي اص سَ یلتطک  دسخَاست یپژٍّص هذاسس، تشسس

هَاسد  یشجْت سا یضَسا فشصت یاعضا یطلثذ(، عوال تشا یه یادیهَاسد فشصت ص یيهذاسس ٍ... کِ توام ا یپژٍّط یطٌْادیپ یّا یتفعال

 گزاسد. یًو یکاستشگ تاق یيهزکَس دس ا

 
 

 چِ پیطٌْادی تشای طشح هسائل اساسی ٍ تقَیت عولکشد ضَساّا داسیذ ؟  -2
 

ّواٌّگی تخص ّای هختلف هعاًٍت پژٍّص هشکض تا یکذیگش هسلوا تهِ   . ّوچٌیي ضَساّا تَسط هشکض یٍ پژٍّط  یعلو یتتقَ

 ایجاد اًسجام ٍ تشًاهِ سیضی تْتش دس هعاًٍت پضٍّص هذیشیت ّای استاًی کوک ضایاًی هی کٌذ.

. 

 ًَسآٍسی ّا ٍ اتتکاساتی کِ دس ضَسای علوی پژٍّطی استاى صَست گشفتِ است سا تیاى فشهاییذ. -3

 فشصت ًَآٍسی ٍ اتتکاس تهاقی ًوهی گهزاسد.    حجن کاسی کِ دس هعاًٍت پژٍّص هذیشیت ّای استاًی ٍجَد داسد عوال ایي هتاسفاًِ تا 

ی تِ تشگضاسی تْتش جلسات تَد کِ  دس ایي ساستا تقَین صهاًی جلسات ضَسا هَفق  تِ اًجام آى ضذین،  ًظن دّ 93تٌْا کاسی کِ دس سال 

 تٌظین ٍ دساختیاس اعضای ضَسا قشاس گشفت ٍ تا ایي سٍش  هَفق تِ  تشگضاسی جلسات تا ًظن  تْتش ٍ تشًاهِ سیضی هٌسجن تش ضذین. 

 


