
شرح وظایف مدیریت پژوهشی 

 ظبرت ثز ػولکزد پژٍّطی اػضبی ّیأت ػلوی ٍ جوغ آٍری هستٌدات آًْب ضبهل:ً -1

 کتبثْبی تبلیفی اسبتید -1-1

 هقبالت چبپی در ًطزیبت داخلی ٍ خبرجی اسبتید -2-1

 هقبالت ارائِ ضدُ در ّوبیص ّب ٍ سویٌبرّبی اسبتید -3-1

پژٍّطی اسبتید ٍ گزٍّْبی داًطکدُ جْت ارسضیبثی سبالًِ ػولکزد ّبی هستٌدات فؼبلیتارائِ  -2

پژٍّطی داًطکدُ ثب ّدف ارتقبی کوی ٍ کیفی اًتطبر هقبالت ٍ ایجبد سهیٌِ ای جْت رقبثت هثجت ٍ 

 سبسًدُ ثیي گزٍّْبی داًطکدُ

لیِ اهَر هزثَط اًجبم ک ضبهل ّبپبیبى ًبهٍِ  تحقیقبتیّبی ثز اهَر هزثَط ثِ رًٍد تصَیت عزحًظبرت  -3

تسَیِ ٍ  هزاحل تصَیت پزٍپَسال اسبتید ّیأت ػلوی، سبهبًِ اعالػبت هدیزیت پژٍّطی داًطکدُثِ 

 گشارش ًْبیی اسبتید ّیأت ػلوی 

اهتیبس ارسیبثی کتبثْبی  اهَر هزثَط ثِ دریبفتاًجبم کلیِ هکبتجبت هزثَط ثِ ٍاحد پژٍّص ٍ ًظبرت ثز  -4

 اسبتید اس داًطگبُ

 ثزگشاری کبرگبّْبی آهَسضی ٍ پژٍّطیًیبسسٌجی داًطجَیبى ٍ پژٍّطگزاى داًطکدُ ٍ  -5

 ّبی هزثَط ثِ ثجت ٍ اختزاع هحققیيارسیبثی فؼبلیت -6

ّوبٌّگی جْت ایجبد هؤلفبى ٍ یب هتزجوبى ثب هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ جْت اخذ اهتیبس ثزای تألیف  -7

 ٍ تزجوِ کتت

پژٍّطی اػضبی ّیأت ػلوی داًطکدُ ثزاسبس ضَاثظ هؼبًٍت پژٍّطی ّبی پیگیزی دریبفت گزًت -8

 داًطگبُ

ّبی پیطزفت هؼزفی اػضبی ّیأت ػلوی هتقبضی جْت استفبدُ اس فزصت هغبلؼبتی ٍ دریبفت گشارش -9

 کبر اس اػضبی ّیأت ػلوی کِ اس فزصتْبی هغبلؼبتی استفبدُ هی ًوبیٌد ٍ اًؼکبس آى ثِ هسئَلیي داًطگبُ

 ارضد ثِ کتبة یّبی کبرضٌبسًبهِر هزثَط ثِ تجدیل پبیبىاًجبم اهَ -10

 پیگیزی اهَر هزثَط ثِ ارتقبی اػضبی ّیأت ػلوی داًطکدُ -11

ّبی پژٍّطی اس جولِ هقبالت چبح ضدُ اػضبی هزثَط ثِ فؼبلیتپژٍّطی –ایجبد ثبًک اعالػبتی -12

 هحتزم ّیأت ػلوی ٍ داًطجَیبى

ّبی پژٍّطی ٍ رسیدگی ثِ ّب ٍ اعالػیٍِ داًطجَیبى اس ّوبیصجْت اسبتید رسبًی هٌبست اعالع -13

 ّبی ارجبػی ثِ ٍاحدًبهِ

 صَرت لشٍم پبسخ ثِ آًْبارجبع ضدُ ثِ هؼبًٍت پژٍّطی ٍ درّبی ارسبلی ٍ پیگیزی ًبهِ -14

 ّبی پژٍّطیّب در قبلت عزحًبهِپیگیزی ٍ تصَیت پبیبىٍ  ّبًبهِّوکبری در خصَظ اجزای پبیبى -15

 ّوبٌّگی در جْت تطکیل ضَرای پژٍّطی داًطکدُ ٍ پیگیزی هصَثبت آى -16

 هٌظَر عزح در ضَرای پژٍّطیِ ّبی پژٍّطی ثًبهِّب ٍ ضیًَُبهًَِیس آییيصتْیِ پی -17



 داًطکدُپژٍّطی  ضَرای ٍ ادارُ جلسبتتٌظین دستَر کبر  -18

ّبی پژٍّطی اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ ٍ ثزرسی دثیزی ضَرای پژٍّطی ٍ پذیزش درخَاست -19

 ثزای هصَثبت ضَرا دستَر جلسبت قجل اس عزح در ضَرای پژٍّطی ٍ تْیِ صَرتجلسِ

ّبی پژٍّطی تصَیت ضدُ در داًطکدُ، عزح آًْب در ضَرای پژٍّطی حست دریبفت پیطٌْبد عزح -20

 ّبی هزثَعِهَرد، اقدام جْت قزارداد ٍ پیگیزی

 ٍ ًظبرت ثز حسي اجزای هصَثبت ضَرای پژٍّطی رتجلسبت پژٍّطیاثالؽ صَ -21

 ّیأت ػلوی در هجالت داخلی ٍ ثیي الوللی یاهَر هزثَط ثِ هقبالت چبح ضدُ اػضباًجبم  -22

ارجبع ثِ  ّبی هغبلؼبتی اس عزیقدر سویٌبرّبی ثیي الوللی ٍ فزصت اهَر هزثَط ثِ ضزکتاًجبم  -23

 ... ّبی ػلوی ارائِ ضدُ ٍثَط ثِ اخذ رٍادید ٍ ثزرسی هقبلِهزّبی ضَرای پژٍّطی ٍ پیگیزی

 پیگیزی هسبئل هزثَط ثِ درخَاست تزجوِ ٍ تبلیف کتبة تَسظ ّوکبراى -24

داًطگبُ ػلَم پشضکی ّبی ّوکبری ثب هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍ هزاکش تحقیقبتی ٍ داًطکدُ -25

 کزهبًطبُ
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