مدرییت ژپوهشی دااگشنه جهرم

آنیی انهم شورای ژپوهشی دااگشنه جهرم
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آییننامهی شورای پژوهشی دانشگاه جهرم
مقدمه:
با استناد به متن مصوبهی شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  ،1731/4/11با موضوع آییننامهی مدیریت دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و با توجه به اینکه شورای پژوهشی دانشگاه ،عالیترین مرجعی است که کلیهی سیاستها و امور زیربنائی
پژوهشی دانشگاه جهرم (مطابق شرح وظایف) را تدوین و تبین میکند ،آییننامهی شورای پژوهشی دانشگاه جهرم به شرح ذیل
تصویب میگردد..
ماده  -1وظایف شورای پژوهشی دانشگاه:
 )1تبیین راهکارها و اهداف پژوهشی دانشگاه.
 )2بررسی و تعیین تکلیف مواردی که هیئترئیسه یا معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه به این شورا ارجاع میدهند.
 )7همکاری با معاون آموزشیی و پژوهشی دانشگاه برای فراهم کردن زمینهی اجرای تصمیمات و مصوبات هیئترئیسه و شورای
دانشگاه.
 )4ارائهی پیشنهادهای مختلف و مفید پژوهشی به هیئترئیسهی دانشگاه؛ مانند:
الف -تبیین راهکارهای علمی و عملی برای بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش در دانشگاه.
ب -ایجاد هماهنگی و تعادل بین مدت زمان آموزش و پژوهش در دانشگاه.
ج -مشیارکت با بخشهای دولتی و خصیوییی در اجرای طرحهای پژوهشی و تبیین راهکار و روش همکاری با مراکز تحقیقاتی
داخل و خارج از دانشگاه.
د -بررسی چگونگی همکاری و ارائهی خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای رفع نیازهای شهرستان ،استان و کشور.
 )5سیینجش و ارزیابی میزان توانمندی علمی و عملی فارغالتحصیییالن دانشییگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرحهای
تحقیقاتی ویژه.
 )6تعریف و تبیین سییییاسیییتهای پژوهشیییی دانشیییگاه با تأکید بر حمایت از ایدههای نو ،فنآور ،کارآفرین و پژوهشهای
محصولمحور.
 )3بررسی ،تدوین و پیشنهاد برنامههای پژوهشی به منظور شناخت هرچه بیشتر جهان دانش.
 )8پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات علمی برای ارتقای کیفیت آموزش.
 )9تهیه و تدوین آییننامههای مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.
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 )11تشیویق و پشتیبانی اعضای هیأتعلمی برای تولید مقالهها و کتب علمی و ایجاد امکانات و تسهیالت الزم برای چاپ و نشر
این آثار.
 )11تبیین و پیشنهاد سیاستهای کلی استفاده از نتایج تحقیقات برای پیشبرد امور علمی و فنی کشور.
 )12برنامهریزی برای شییرکت اعضییای هیأتعلمی دانشییگاه در فریییتهای مطالعاتی–تحقیقاتی و دورههای پسییادکتری خارج از
کشور.
 )17بررسی و تصویب همایشها و کنگرههای علمی پیشنهاد شده از سوی شورای پژوهشی دانشکدهها.
 )14ارزشییابی طرحهای خاتمه یافته در دانشیگاه و انتخاب پژوهشها و پژوهشیگران برتر سیال در رشتههای مختلف و تشویق
مادی و معنوی آنها.
 )15پژوهشهای کاربردی به منظور ایجاد زمینهی همکاری دانشگاه با سایر مراکزتحقیقاتی داخل و خارج از کشور
 )16اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارایی و اثربخشیی تحقیقات در توسیعهی فناوری کشور و توسعهی تحقیقات کاربردی
فناورانه با همکاری دستگاههای ذیربط.
 )13پیشنهاد طرحهای مربوط به اشاعه و ترویج فرهنگ تحقیقاتی.
 )18بررسی و پیشنهاد تأسیس مراکز پژوهشی جدید و توسعهی مراکز پژوهشی موجود.

ماده  -2اعضای شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه از اعضای زیر تشکیل شده است:
الف -معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ب -مدیر پژوهشی دانشگاه
ج .معاون پژوهشی دانشکدهها
د1 -تا  2نفر از اعضای هیأتعلمی به پیشنهاد معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
تبصرره  :1تا زمانیکه پسیت معاونت پژوهشیی دانشیکدهها در چارت سیازمانی دانشگاه ایجاد نگردیده ،نمایندهی شورای پژوهشی
دانشیکدهها با رأیگیری حضیوری اعضیای هیأتعلمی دانشکدهها به مدت دو سال انتخاب میشود .الزم به ذکر است افرادی که در
پسیتهای مختلف معاونت دانشیگاه ،ریاسیت دانشیکدهها و مدیران ییف مشوول به کار هستند امکان کاندیدا شدن بهعنوان نماینده
شورای پژوهشی دانشکدهها را ندارند.
ماده  -3ریاست شورای پژوهشی بر عهدهی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.
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ماده  -4دبیری شورای پژوهشی بر عهده مدیر پژوهشی دانشگاه است.
ماده  -5جلسات شورا حداقل در هر دو هفته ،یکبار تشکیل میشود.
تبصره  :1رئیس شورای پژوهشی دانشگاه در یورت نیاز میتواند اعضای شورا را برای تشکیل جلسات فوق العاده دعوت کند.
ماده  -6جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمی است و پیشنهادها با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه تصویب میشود.
ماده  -7کمیسیونهای تخصصی:
شیورای پژوهشیی دانشگاه میتواند برای بررسی و اظهار نظر دربارهی موضوعات کاری و مواردی که معاونت آموزشی و پژوهشی
به آن ارجاع میدهد ،کمیسیونهای تخصصی و ویژه با دعوت از افراد مرتبط تشکیل دهد.
این آییننامه در  3ماده و  2تبصره در جلسه شماره  25هیأت رئیسه دانشگاه جهرم به تاریخ  1798/2/24به تصویب رسیده است.
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