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 اعضای هیئت علمیدار ربانمه ژپوهشی جهت اجرایی   انمهشیوه

 مقدمه
تنها با  نکهیبه ا هجباشد و با تو یم داریبه توسعه پا دنیرس اتیو از ضرور هکارآمد و موثر بود تیریمهم از مد زءج کی یزیبرنامه ر

دست  توسعه مناسب تاینهاو تیریمد ،یزیتوان به برنامه ر یپژوهش م از حاصل امعجمعتبر و  یها هو داد حیعات صحالاز اط هاستفاد

 هکرمانشا یصنعت هدانشگا یو فناور پژوهش تیریکند. مدیم دایبخش به طور مضاعف نمود پ نیدر خود ا یزیبرنامه ر تیاهم افت،ی

 هتجمناسب خود در فراهم نمودن بستر فهیوظ حیصح یفایور اظه منکشور ب یپژوهش یعلم امعهجاز  یکوچک زءجبه عنوان  زین

 مستثنا نخواهد بود. هقاعد نیاز ا ،ینیثروت و کارآفر دیتول سمت هپژوهشها ب نیا تیداو ه یو کاربرد یادیبن یانجام پژوهشها

 بر مبنی رکشو علمی جامع نقشه یهاازنداچشمو  افهدو ا وریفناو  علم زهحودر  یهبرر معظم ممقا بالغیا یسیاستها یستار راد

با هدف ارتقا سطح کیفی  ،و استان رکشو دارلویتاو یهازنیا یستادر را علمی تهیأ ءعضاا هشیوپژ یفعالیتها به هیدجهت

ساتید و دانشجویان دارای زمینه پژوهش، استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، افزایش سطح همفکری و همکاری مابین ا

 گردد.دار اعضای هیئت علمی به شکل زیر تهیه و تدوین مینامه اجرایی برنامه پژوهشی جهتپژوهشی مشترک، شیوه

 تعاریف: 1ماده 
گیری پژوهشی خود را در باشد که با ارائه آن جهتعضو هیئت علمی می پنج ساله برنامه برنامه پژوهشی جهت دار : :1-1

 نماید.های تحت راهنمایی خود اعالم مینامهکلیه تحقیقات پژوهشی و پایان

 کند:برنامه پژوهشی جهت دار اهداف زیر را دنبال می: هدف: 1-2

 های اعضای هیئت علمی دانشگاهنظم و ساماندهی به فعالیت 

 های پژوهشیارتقاء کیفی سطح فعالیت 
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 و دانشجویان با زمینه کاری مشترک فراهم آوردن امکان همکاری اعضای هیئت علمی 

 های ملی و استانیها به سمت اولویتجهت دهی پژوهش 

 دانشگاه در تشخیص هر چه بهتر نقاط ضعف و قوت پژوهش 

 تشخیص نیازمندی دانشگاه در جذب اعضای هیئت علمی 

 جویی در خریدهای پژوهشیامکان استفاده از تجهیزات مشترک و صرفه 

-تواند فعالیتباشد و عضو هیئت علمی میدار دارای محدودیت نمیوهشی جهتژوهشی خارج از برنامه پژپ هایعالیتف : 1 تبصره

وهشی در چارچوب برنامه ژهای پوهشی جهت دار خود داشته باشد لیکن با توجه به اینکه فعالیتژوهشی خارج از برنامه پژهای پ

های خارج از برنامه جهت دار اعضای وهشژبه همین دلیل پ ،باشدمی امتیاز مازادهای مختلف دارای نامهئینآدر  دار معموالًجهت

سایر امتیازات مرسوم در اما  باشند.نمی ،ردگیهای موجود در برنامه تعلق میکه تنها به فعالیت ذکورمشمول امتیازات م ،هیئت علمی

 نمایند.ها را کسب مینامهئینآ

 دارربانمه ژپوهشی جهتروند اراهئ : 2اده م
 باشد:روند ارائه برنامه پژوهشی جهت دار در دانشگاه صنعتی کرمانشاه طی مراحل زیر می

 ها/ دانلود فرم برنامه پژوهشی جهت دار و تکمیل آننامهها و آئینمراجعه به سایت دانشگاه/بخش فرم :2-1

فایل پژوهش جهت دار تکمیل شده  درخواست جدید/ سایر  و پیوستها/ارائه مراجعه به سامانه ژیرو/ قسمت درخواست :2-2

 ارسال آن به گروهو

بررسی فرم توسط گروه، تصویب در جلسه گروه، پیوست نمودن صورتجلسه تصویب برنامه در گروه به درخواست   :2-3 

 موجود در سامانه ژیرو و ارسال درخواست برای دانشکده

صویب در جلسه دانشکده، پیوست نمودن صورتجلسه تصویب برنامه در دانشکده به بررسی فرم توسط دانشکده، ت: 2-4

 دانشگاه یدرخواست موجود در سامانه ژیرو و ارسال درخواست برای شورای پژوهش
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 بررسی برنامه پژوهشی جهت دار در شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی برنامه: 2-5

 گروه علوم پایه پس از تصویب برنامه، درخواست را مستقیماً برای شورای پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. : 2 تبصره

 
 روند اجرای ربانمه ژپوهشی جهت دارگزارش : 3ماده 

دار خود در شورای پژوهشی دانشگاه، از تصویب برنامه پژوهشی جهت پس از گذشت دو سالعضو هیئت علمی موظف است 

های انجام شده در راستای برنامه ارائه شده را همراه با مستندات کافی، ارائه نماید. مراحل ارائه این گزارشی از فعالیت هر ساله

 باشد:گزارش به شکل زیر می

 و گردآوری مستندات الزم تفکیک هر سالهای صورت گرفته به تهیه گزارشی از فعالیت :3-1

ارائه درخواستی با عنوان گزارش برنامه جهتدار ها/ارائه درخواست جدید/ سایر  و مراجعه به سامانه ژیرو/ قسمت درخواست :3-2

 ارسال آن به گروهفایل گزارش و مستندات و پیوستپژوهشی سال ..... به همراه 

 روهدر صورت تایید گ ارسال درخواست برای دانشکدهو  توسط گروه گزارشبررسی   :3-3 

 در صورت تایید دانشکده دانشگاه یارسال درخواست برای شورای پژوهش و  توسط دانشکده گزارشبررسی : 3-4

 تایید نهاییدر شورای پژوهشی دانشگاه و  گزارشبررسی : 3-5

 نمایند.، درخواست را مستقیماً برای شورای پژوهشی دانشگاه ارسال تایید گزارشگروه علوم پایه پس از  : 3 تبصره
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 ربانمه ژپوهشی جهت دار اصالح و بازبینی  :4ماده 
روزرسانی نماید. در صورت دار خود را اصالح، بازبینی و به، برنامه پژوهشی جهتباردو سال یکتواند عضو هیئت علمی می

 بایست پروپوزال جدید را طبق روند زیر ارسال نماید:به روز رسانی برنامه، می

 ها/ دانلود فرم برنامه پژوهشی جهت دار و تکمیل آننامهها و آئینسایت دانشگاه/بخش فرممراجعه به  :4-1

اصالح و به روزرسانی برنامه پژوهشی  "عنوان  /ها/ارائه درخواست جدید/ سایرمراجعه به سامانه ژیرو/ قسمت درخواست :4-2

قدیم و مشخص کردن تغییرات با ذکر دلیل در قالب یک ، فایل پژوهش جهت دار تکمیل شده جدید فایل و پیوست  "دارجهت

 ارسال آن به گروهو فایل توضیحات

به روز  در جلسه گروه، پیوست نمودن صورتجلسه تصویب برنامه برنامه به روز شده توسط گروه، تصویب هابررسی فرم  :4-3 

 نشکدهدر گروه به درخواست موجود در سامانه ژیرو و ارسال درخواست برای دا شده

 در جلسه دانشکده، پیوست نمودن صورتجلسه تصویب برنامه برنامه به روز شده توسط دانشکده، تصویب هابررسی فرم: 4-4

 دانشگاه یدر دانشکده به درخواست موجود در سامانه ژیرو و ارسال درخواست برای شورای پژوهش به روز شده

 پژوهشی جهت دار در شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی برنامه به روز شده بررسی برنامه: 4-5

 گروه علوم پایه پس از تصویب برنامه، درخواست را مستقیماً برای شورای پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. : 4 تبصره

 

 


