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 گروه تشكيالت ، تحول اداري و بهره وريتهيه و تنظيم: 
 ٩٦ پاییز 



١ 

 

  فصل چهارم : معاونت پژوهشی و فناوری   ١-٣
  معاون پژوهشی *
 

 و مقررات مصوبات، با مطابق موسسه اطالعاG بانكهاي و ها كتابخانه فناوري، و پژوهيش امور كليه اجراي حسن بر نظارت و اداره •
  مربوط هاي آئO نامه

 املليل بO و علمي هاي همكاري سطح افزايش و ارتقا منظور به سياستگذاري و ريزي برنامه •
 كشور نياز مورد و كاربردي پژوهشهاي و نظري حوزه در نوآوري به بخيش اولويت •
 برنامه انداز چشم سند بر مبتني و هدفمند كاربردي هاي پژوهش اولويت با مصــوب پژوهيشــ طرحهاي هدايت و تقويت توســعه، •

 كشور علمي جامع نقشه و كشور هاي توسعه
 تحقيقاG و پژوهيش مصوب هاي پروژه طرحنامه در شده تعيO تقويم اساس بر موسسه پژوهيش فرآيندهاي بر نظارت و كنرتل •
 موسسه رئيس به ارائه جهت موسسه ساالنه پژوهيش عملكرد ارزياm و پژوهيش هاي فعاليت ارزشياm زمينه در الزم مطالعات •
 علمي خدمات مبادله و پژوهيش امور در همكاري منظور به خارجي و داخيل مؤسسات با الزم ارتباط ايجاد •
ــمينارها برگزاري و اجتrعي و فرهنگي علمي، خدمات ارائه در همكاري • قراردادهاي  امور كليه اجراي و علمي هاي كنفرانس و س

Gو تحقيقا Gخدما Oمؤسسات ساير و موسسه ب 
 دانشگاهي غv مؤسسات براي پژوهيش مدت كوتاه هاي دوره اجراي در همكاري •
 پژوهيشــ علمي مراكز از کشــور اعم  از خارج و داخل مطالعاG هاي فرصــت از علمي هيأت اعضــاي اســتفاده جهت ريزي برنامه •

 مصوب) ضوابط برابر (ودانشگاهي حوزوي
برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت و حrيت تهيه برنامه پژوهيشــ موســسه و ارائه اهداف و تعيO اولويت هاي پژوهيش در قالب  •

  از تشكيل مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصيص پژوهيش موسسه
برريس و ارزياm فعاليت هاي موســســه در چارچوب برنامه هاي رشــد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه هاي  •

  نقشه جامع علمي كشور در بخش آموزش عايل براي طرح در هيأت رئيسه توسعه اي كشور و
پژوهيشــ مشــرتك و برنامه ريزي جهت تامO امكانات و تخصيص اعتبار الزم  –شــناســايي و تعريف موضــوعات و برنامه هاي علمي  •

انسا� اسالمي مناسب با حوزه  پژوهيش حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم -جهت تعامل علمي 
 تخصيص موسسه

  
 
 


