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  ها پژوهشي دانشكده يهاشوراآيين نامه 
  .تشكيل مي شود ،ه (ذكر شده در ذيل)محول اجراي وظايف پيگيري و شوراي پژوهشي دانشكده مرجعي است كه به منظور :تعريف

 :شوراتركيب اعضاي 

  مديران گروه دانشكده -

 يقات و فناورييك نفر از هر گروه آموزشي به پيشنهاد مديران گروه و تاييد معاونت تحق -

  دانشگاه تحقيقات و فناوريبه پيشنهاد معاون  از شوراي پژوهشي دانشگاه دو نفرحداقل  -
 يك نماينده از معاونت تحقيقات و فناوري -

 .صادر ميشودسال دو  و براي مدت دانشگاه  تحقيقات و فناوريمعاون : ابالغ اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بوسيله تبصره
 :راي پژوهشي دانشكدهشوضوابط تشكيل 

 باشند. زمينه هاي تحقيقاتي فعاليت داشته اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بايد در -

 (در صورت وجود دستور كار) .حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل شود شوراي پژوهشي دانشكده -

  .رسميت مي يابد نصف بعالوه يك اعضا جلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضور -
 مي شود. شوراي پژوهشي دانشكده انتخاب بعنوان دبير با نظر اعضاي شورا باشد اعضاي همين شورا مي دي كه ازفر -

يـك نسـخه از آن بـه حـوزه معاونـت       بايد طي صورتجلسه اي به امضا شركت كنندگان حاضر در جلسه رسـيده و   مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده -
  .دانشگاه ارسال گردد تحقيقات و فناوري

ها، در صورتي كه هزينه طرح بيش از اين مقـدار باشـد بايسـتي در طـرح در      شوراي پژوهشي دانشكده تصويب طرح ها تا سقف ده ميليون تومان در -
  شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شود.  

 اعتبار و هزينه هر طرح مصوب به كميته مالي حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت تصويب نهايي ارجاع شود. -
  ه:ف شوراي  پژوهشي دانشكدوظاي

  دانشگاه تحقيقات و فناوريارائه آن به حوزه معاونت  هاي پژوهشي پيشنهادي ارسالي و تصويب طرح بررسي و -

  استفاده كند.فراد صاحب نظر ديگر از ااظهار نظر طرحهاي تحقيقاتي  بررسي وجهت تواند  ي دانشكده درصورت لزوم مي: شوراي پژوهش1 تبصره
 .وتعيين تكليف نمايد دو ماه مورد بررسيحداكثر ظرف مدت  راپژوهشي پيشنهادي ارسالي هاي  : شوراي پژوهشي دانشكده موظف است طرح2 تبصره

  باتوجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه ،اي پژوهشي دانشكدهه سياستو پيشنهاد تدوين  -

 دانشگاه تحقيقات و فناوريدر اعضاي هئيت علمي دانشكده به معاونت جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و عالقه  -

 ژوهشي دانشگاههاي پ دانشگاه در راستاي تدوين اولويت تحقيقات و فناوريهمكاري با معاونت   -

 هاي بين گروهي  انجام پژوهشبستر سازي الزم جهت و تشويق  –

كميته كاربست در عرصه هاي مختلف علمي ازطريق  هاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش -
 دانشگاه تحقيقات و فناوريمعاونت نتايج 

 هدانشگا تحقيقات و فناوريهاي پژوهشي دانشكده و ارائه آن به معاونت  نه فعاليتتنظيم گزارش ساليا -

  هاي مختلف دانشكده ، كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي از گروهسمينارهاكمك در اجراي  و پيشنهاد -


