
 شرح وظایف کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه
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 از دانشکده ها دریافت طرح *  

مستندات طرحهای دریافتی از دانشکده ها مبنی ) نامه نظارت بر صحت * 

 سرپرست ، فرم داوری ، فایل طرح ، پروپوزال  چاپی یک جلد ( 

 کمیته تحقیقات شامل :* برگزاری شورای پژوهشی 

 . تعیین تاریخ برگزاری شورا با هماهنگی اعضای شورا  1

 . تعیین مکان برگزاری شورا 2

 . ارسال فایل طرح های مطرح در شورا برای اعضاء3

 . نوشتن پیشنهادات اعضای شورا 4

. تنظیم صورت جلسه شورا و تکمیل آن به همراه امضای اعضای حاضر در 5

 جلسه مورد نظر 

 . ارسال نامه اصالحیه به مجریان طرح *

. دریافت فایل اصالح شده از مجری و ارسال آن به همراه تمام مستندات *

 ذکر شده به معاونت پژوهشی 

. دریافت فایل گزارش نهایی  و مطرح در شورای و پس از تایید شورا ارسال *

 به معاونت پژوهشی 

امور محوله را با همکاری  ل ذکر است دبیر می تواند هر یک از*** قاب

  .  اعضای شورای پژوهشی انجام دهد

 

به عنوان نماینده معاونت تحقیقات و فناوری  * شرکت در جلسات شورای پژوهشی

 ) کارشناس رایط کمیته ( دانشگاه 

 دریافت صورت جلسه کامل شورای کمیته از دبیر دانشگاه به همرا ه مستندات کامل* 

ل فایل اصالح شده طرح , نامه اصالحیه کمیته , جواب نامه شام طرح های تحقیقاتی

 اصالحیه .

 دانشگاه پژوهشی قرار دادن در در دستور کار شورای  *

 شامل :پرونده و تنظیم قرارداد طرح * تشکیل 

  %55. تنظیم قرارداد  1

 سری  4. تنظیم قرارداد تعداد 2

 سری  3. تهیه کپی صورت جلسه شورای دانشگاه 3

ارسال مستدات به معاونت  جهت تایید و سری و  3. تهیه کپی پروپوزال اصالح شده   4

امضای قرارداد و پیگیری قرارداد و ارسال آن به امور مالی و ارسال یک نسخه قرارداد به 

 مجری طرح 

 *. صدور معرفی نامه مجری طرح جهت جمع آوری داده از مکانهای مورد تحقیق  

 لیتهای پژوهشی برای دانشجویان *  صدور گواهی فعا

ی که طرح باالی سقف کمیته باشد : قرار دان طرح در کمیته بررسی * * * در صورت

دانشگاه و دریافت صورت جلسه شورای کمیته از کارشناس مربوطه و نوشتن اصالحیه 

 طرح و ارسال آن به مجری و سپس قرار دادن طرح در شورا و ادامه مراحل بعدی ...

قرار دادن آن در  چک کردن آن مبنی بر صحت فایل و فت گزارش نهایی و* دریا

 شورای پژوهشی دانشگاه 

 * انجام درخواست تغییر در طرح از جمله تغییر مجری و همکاران و ... 
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برگی  3) فرم * آموزش روند اجرایی کارگاه برای دبیران دانشکده ها 

درخواست وسایل کارگا ه , مکان کارگاه , دریافت مستندات کارگاه , لیست 

 اسامی امضاء شده و برنامه تایید شده کارگاه 

 * همکاری در برنامه ریزی عناوین کارگاهها 

 مه ریزی جدول زمان بندی کارگاهها* همکاری در برنا

 * آموزش صدور گواهی به دبیران دانشکده ها 

 رائه فایل گواهی صادر شده به همراه اصل لسیت اسامی امضاء شده * ا

 

 دریافت درخواست کارگاه به همراه برنامه کارگاه  جهت تایید به معاونت *

 * اعالم موافقت معاونت با اجرای کارگاه به دبیر دانشگاه 

 دریافت لیست اسامی کارگاه برگزار شده به همراه برنامه کارگاه  *

* دریافت فایل گواهی صادر شده و بررسی و تایید و چاپ گواهی و ارسال آن به دبیر 

 جهت تحویل به شرکت کنندگان در کارگاه 

 * همکاری در رفع برخی مشکالت احتمالی بوجود آمده در روند اجرایی کارگاه 
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* دریافت و بررسی و تایید مستنداد مربوط به فعالیت های پژوهشی دانشجوی 

 درخواست کننده 

 . بررسی مقاالت و دادن امتیاز بر اساس جدول ارتقاء هیات علمی  1

 . برسی طرح های انجام شده و تایید 2

 . بررسی فعالیت های اجرایی و پژوهشی 3

ه نامه به دفتر استعداد درخشان به دفتر * پس از بررسی قرار دادن مستندات به همرا

 معاونت  
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 دانشجوی پژوهشی های فعالیت به مربوط مستنداد تایید و بررسی و دریافت* 

 کننده درخواست

 علمی هیات ارتقاء جدول اساس بر امتیاز دادن و مقاالت بررسی .1

 تایید و شده انجام های طرح برسی. 2

 پژوهشی و اجرایی های فعالیت بررسی . 3

 تکمیل فرم دانشجوی نمونه بر اساس مستندات ارائه شده * 

فرم تکمیل شده و گرفتن تاییدیه معاونت و ارسال به  همراه به مستندات دادن قرار *

 معاونت فرهنگی 
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 دانشجوی پژوهشی های فعالیت به مربوط مستنداد تایید و بررسی و دریافت *

 کننده درخواست

 علمی هیات ارتقاء جدول اساس بر امتیاز دادن و مقاالت بررسی. 1

 تایید و شده انجام های طرح برسی .. 2

 پژوهشی و اجرایی های فعالیت بررسی  . 3

  شده ارائه مستندات اساس برجدول فعالیتها و جمع بندی امتیازات  تکمیل* 

* تشکیل شورای پژوهشی معاونت توسط معاونت , مدیریت , سرپرست , کارشناس 

 جهت تایید مستندات 

لسه و ارسال آن به همراه مستندات به دفتر کمیته کشوری وزارت تنظیم صورت ج*
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* نظارت و همکاری مستقیم با سایر  فعالیتهای اجرایی و علمی که در دفتر دبیر خانه    * همکاری با دبیر خانه همایش یا کنگره  

مرحله می باشد  32همایش و یا کنگره توسط دانشجویان انجام می شود که خود شامل 

 و جمع اوری مستدات و ارائه گزارش به معاونت و کمیته کشوری وزارت متبوع 
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اطالعات الزم ) شماره حساب , شماره دانشجویی ,  * جمع آوری اسامی و

ساعت کارکرد ( دانشجویان مشغول به کار در بخش کمیته از سرپرستان 

 دانشکده ها  

 * تایید آن توسط سرپرست و ارسال به معاونت جهت پرداخت 

 * صحت تایید لیست اسامی دانشجویان مشغول به کار 

 جویان * تکمیل فرم و محاسبه ساعت کاری دانش

 * تنظیم نامه به همراه فرم تکمیل شده به امور مالی معاونت 
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 * ارائه مکان های پژوهشی مورد بازدید با همکاری کارشناس کمیته

 * ارائه درخواست برگزاری تور تحقیقاتی به معاونت پژوهشی 

و ارائه آن * جمع آوری اسامی شرکت کننده در تور پس از موافقت معاونت 

  به کارشناس 

 * مذاکرات شفاهی مکرر با محل مورد بازدید جهت تایید و پذیرش میزبانی 

 * در صورت تایید , تنظیم نامه مبنی براعالم میهمانی به  دانشگاه میزبان 

 * اطالع رسانی به دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

* جمع آوری اسامی و اعالم لیست اسامی به دانشگاه مقصد به همراه تاریخ ورود و 

 ساعت بازدید 

 * هماهنگی با دانشگاه مقصد جهت امکانات رفاهی ) خوابگاه , تغذیه (

 دانشجویان  /* هماهنگی با دانشجوی فرهنگی دانشگاه جهت اعزام

 * هماهنگی با امور نقلیه  

 * انتخاب سرپرست گروه اعزامی 

 پرست و ارائه آن به کمیته کشوری * دریافت گزارش از سر
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 * اخذ گزارش عملکرد دوره ای از دبیران دانشکده ها 

 *ارائه گزارش عملکرد کمیته به صورت دوره ای به سرپرست کمیته 

 * همکاری در جمع اوری مستندات الزم مربوط به ارزشیابی 

* تهیه تمام مستندات طرح های تحقیقاتی انجام شده در طول یک سال اعم اسکن  

صفحه اول پروپوزال  , اسکن صورت جلسه شورا جهت تایید تصویب طرح برای هر طرح 

 , اسکن تفویض اختیار شورای کمیته برای هر طرح 

است حجم کار بستگی به تعداد طرح های تصویب شده در طول سال و .*** قابل ذکر 

 ارائه مستدات کامل  از سوی دبیر دانشگاه می باشد . 

* تهیه تمام مستندات مرتبط با کارگا ههای برگزار شده از جمله اسکن لیست اسامی و 

 برنامه کارگاه 

آپلود هر یک از اسکن ها به صورت جداگانه در سایت ارزشیابی معاونت تحقیقات و  *

 فناوری وزارت متبوع 
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* در اختیار داشتن جدیدترین آیین نامه های کمیته  کشوری تحقیقات 

 دانشجویی وزارت متبوع 

 *برگزاری جلسات دوره ای دبیران و سرپرستان  

 * هماهنگی زیر واحد های کمیته 

 * تنظیم حکم دبیران دانشکده ها با امضاء سرپرست 

 * نظارت دقیق بر روند اجرایی کمیته بخصوص یرگزاری کارگاهها 

 * برگزاری جلسات شورای مرکزی کمیته 

* برگزاری جلسات مجمع عمومی هر شش ماه شرکت در جلسات دبیران و 

 سرپرستان کشوری 

 * ارائه راهنمایی و مشاورهبه دانشجویان عالقمند به کار پژوهشی 

 * شناسایی دانشجویان توانمند و جذب آنان به کمیته تحقیقات 

 * ارتباط با دبیران سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

 

ایجاد امکانات رفاهی و هماهنگی الزم با امور اداری و نقلیه برای دانشجویان شرکت * 

 کننده در کنگره ها و همایشهای مختلف دانشجویی در طول سال 

 * همکاری و انجام امور اداری برای برپایی غرفه در هفته پژوهش و تهیه کتابچه 

 * همکاری در اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود 

 ارائه گزارش عملکرد کمیته به کارشناس مسوؤل معاونت تحقیقات  *

* تدوین و تکمیل دفترچه جشنواره رازی مرتبط با کلیه فعالیتهای کمیته تحقیقات 

 دانشجویی دانشگاه

* صدور حکم اعضاء شورای  پژوهشی و سایر احکامی که با امضاء معاونت صادر می 

 گردد. 
 

 

 تهیه و تنظیم : مریم پاک منش 

  کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 


