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انشگاه مرکز سعادت یک ملت د

سرنوشت  است. از دانشگاه باید

 یک ملت تعیین بشود. 
 

 ی اسممکبیر انقمب ذار نگایبن

 

 

 

 

ی معنای همه  باید علم را با ام

یک جهاد  امل آن به عنوان ک 
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تحول در کشور باید بر پایه علم  

 .و دانشگاه باشد
 

 جماوریرم محت تسایر

 

 

 

 

گذاری  ه رفت، سرمایپیش الزمه

 .علم و دانش استدر 
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ب  گاداشت دارد دانش سازمانی هم در قالو نبط  ضنش فردی نیاز به  که دا  همچنان

دا نیازمند  مدیریت  نگاداشت    ، تدویننش  و  مشمول   استضبط  زمان  گذر  در  تا 

نشود با    ؛فراموشی  مدیریتی  و  اداری  نظام  صورت  آن  در  صرف  دوزیرا  کاری،  باره 

 ه خواهد شد. طولی مواجمطالعات  خألای غیرضروری و ههزینه

روز    رین آخ   تا   یعنی   1400/ 12/ 29تا    1400/ 09/ 20ب  جان ن بازه زمانی صدور حکم ای 

مدیریتی، فرصت مناسبی    عرف ایست که در  رن چااردهم دوره یکصد روزه ین سال ق آخر 

می، ایران  جماور محترم دولت مرد س ئی ر   . های عملکرد مدیران است برای ارائه گزارش 

مقام  و  و عالی    قوی  تحقیقات  علوم،  رویکر   وزارت  اتخاذ  با  و    محور مردم   های د فناوری 

شبانه  م   ، روزی تمش  ب مجموعه  را  خدمتگذار دیران  صادقا ه  به  ی  جدی  اهتمام  و  نه 

کنند و گروه مدیریتی مؤسسه پژوهش و  پیشرفت کشور و حل مسائل جامعه توصیه می 

زانه  ی به رهنمودهای رهبر فر با اتخاذ همین رویکرد و تأس ریزی آموزش عالی نیز  ه ام برن 

ع  حوزه  در  را  تمش    همه وری  فنا و    لم انقمب  هم خود  پیشرفت  جا برای  جانبه  معه  ه 

علمی و    هیأت اسممی به کار گرفته و بر آنست تا با استفاده از توان علمی اعضاء محترم  

و    حوزه متخصصان   عالی  محتر هم آموزش  یاوران  علمی راهی  راستا خدمات    م  این  در 

عنایت مقام عالی وزارت،    م و تما اه تردید  بی   . جای بگذارد از خود بر    ی ر و اثربخش ماندگا 

رمندی ایشان به نقش و جایگاه  و باو   گل زلفی  آقای دکتر   هیخته جناب دانشمند فر 

به مجموعه خانواده  ا ر  ی امید و انگیزه فراوان  ، ریزی آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه 

برگرداند مؤ  است سسه  این   ه  از  شاهد    و  از پس  بیش  و    کنشگری  اندیشمندان  پیش 

 ین حوزه خواهیم بود. ن ا گرا هش پژو 

است    ترین اقداماتیمشتمل بر مهمشود  میدیم  ای که تقه گزارش یکصد روز

ت گرفته  ور که در این بازه زمانی از اولویت اقدام برخوردار بود و از میان اقدامات ص

 کنم: ه میترین آناا به این شرح اشاربه برخی از مام

کا • برای  برونداد تمش  پژوهشربست  گزارشطریاز  ی  های  تولید  های  ق 

 ازما«»برگ  ونمنی و انتشار تسیاس

ساماندهی نیروی انسانی موجود و ساماندهی فضای فیزیکی و ایجاد سالن   •

 فتارگیشپ
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 های مؤسسه همایش

 ابع مالی مؤسسه منپیگیری و تمش برای بابود  •

بر • توسع تمش  برون ای  تعاممت  شبکه  هر  ه  شناساندن  و  چه  سازمانی 

 ای مؤسسه هترفیو ظها مأموریتبیشتر 

وقت نتایج  دقت  لکن  پیگگذاری،  و  ایری نظر  مهای  همکاران ثربخش  جموعه 

نمی محدود  کوتاه  فارست  این  به  محترم  معاونان  بویژه  مؤسسه  و  ارجمند  شود 

 را از   د و مایروزه را مرور بفرماییک بار همه گزارش یکصد  م  کنپیشنااد می

   د.مند نماینان بهرهتندنقطه نظرات ارزشم

داریم   یش رو داریم و بنا اهلل پ اء ری را انش روز را پشت سرگذاشتیم و روزهای بیشت  صد یک 

 تر و اقدامات ماندگارتری را رقم بزنیم.  در روزهای پیش رو تصمیمات مام 
   علمی   هیأت محترم  جذب اعضاء    انسانی بویژه ع  تقویت مناب  •
  ورآموزش عالی کش ه متخصصانایجاد شبک •
آموزش • بخش  بعال  تدوین  و  رنای  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  هفتم  مه 

 ر رهنگی کشوف

  وم مؤسسهبرنامه راهبردی ستدوین  •
های سیاستی در راستای پاسخ  های تخصصی و تولید گزارش انجام گزارش •

  از جمله امور ت و فناوری  قایر ستاد وزارت علوم، تحقنظبه مسائل مورد  
 بود.  خواهد ریت مؤسسهدار گام دوم مدیاولویت

حم  یانپا  در سپاس  با  و  منان  خداوند  ثنای  و  ازبیکد  وظیفه   الطاف  ران  الای 

معاون وزارت،  معاونین  شورای  محترم  اعضای  وزارت،  عالی  مقام  از  محترم    دارم 

منابع جن و  معا   ابتوسعه مدیریت  پژوهشی جناب  آقای دکتر دهمرده،  ون محترم 

علمی و    هیأتحترم  ی معضااهای پژوهشی،  حترم گروهدکتر زمانی و مدیران مآقای  

همکار ارمجموعه  علمییاورا  جمند،ان  و   رئیس ،  ن  ریاست  حوزه  و  عمومی    روابط 

مزید   نمایم.  قدردانی  پشتیبانی  و  خدمات  حوزه  کارکنان  و  گرامی  کارشناسان 

 نمایم.  متعال مسألت می قات ایشان را از خداوندفیتو

 نیاباقر طاهری ی لع

ؤسسه س مرئی
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 رد وزارت علوم:عملکارش  م سه گز تنظی  -1

زلفی آقای دکتر  نظر جناب  تدوین  حسب  وزارت، مسئولیت  عالی  مقام  مستمر گل 

 ریزی برنامهپژوهش و    سهمؤسبه    ت و فناوریقیقاتح،  وزارت علومگزارش عملکرد  

ع آمو ای زش  که  شد  محول  شماره  الی  نامه  طی  مام  مورخ    291152/11ن 

شدکتقای  آجناب  توسط    9/11/1400 به  محترم  کل  مدیرپور  مسیر  وزارتی  دفتر 

شده    ارایهتنظیم و    مؤسسهابمغ شد. بر این اساس تاکنون سه گزارش در    مؤسسه

 است.

 

 
 

 ریاست مؤسسه
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 : گزارش اول: الف

ارائه دستاوردهای  این گزارش  انقمب اسممی  ر  وزارت علوم در دهه فج  به منظور 

آوری و جمع دی  حوزه ستا ی مختلف  هااین گزارش دستاوردهای بخشر  د  .شد  تایه

 صمح طی مجلدی به حوزه وزارتی تقدیم شد.  برای ارسال به مراجع ذی 

 : گزارش دومب: 

جامع و   دوین گزارشدرخواست تال"ت در خصوص  ولبنا به درخواست سخنگوی د 

ر در  گزارش مذکو" ماهه  شیی در بازة زمانی شاجراهای  ز عملکرد دسالتگاهتحلیلی ا

دولت به وزارت   هیأت برای ارسال به  تایه و  لت  دو  محترم  سخنگوی  قالب مورد نظر

   علوم ارسال شد.  
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 گزارش سوم: ج: 

اصمح   و  شده  تایه  گزارش  دو  تلفیق  اطمعات  و  با  رسانی  روز  آنبه  در    ، موجود 

 .   م شدیدرت تقدمت مقام عالی وزابه صورت یک مجلد خه و گزارش سوم تای 
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 :  مؤسسهدر  ملی کشور  هشگاههای  استقرار دبیرخانه مجمع پژو  -2
پژوهشگاه  اعضای  مجمع  و  ناادها  جایگاه  ارتقای  هدف  با  کشور  ملی  علمی  هیأت های 

و کشور؛ هماهنگی و    تف پژوهشی در وزارت ع 
پژوهشی؛  هم  ناادهای  میان  محوریت  کاری 

  در حل مسائل   ها پژوهشگاه بخشیدن به نقش  
کنش و واکنش یکپارچه در زمینة    ملی؛  کمن 
و    ی، فناور  پژوهش،  لی و بخشی های م است سی 

سیاست  دیگر  و  تأثیر نوآوری  در  های  گذاری 
رای پیشبرد  ی استراتژیک سازمانی ب ها ها و مزیت این زمینه؛ شناسایی و کاربست دارایی 

ع   فناوری،   پژوهش،  وزارت  در  نوآوری  اردیباشت  و  در  کشور  و  س ا م تف  با    1397ال  ه 
، پژوهشگاه هوا فضا، پژوهشگاه ملی  ایران   صنعتی   می و ی عل ها همکاری سازمان پژوهش 

ی  الملل شناسی و علوم جوی، پژوهشگاه شیمی و ماندسی شیمی، پژوهشگاه بین اقیانوس 
گاه مواد و  وری رنگ و پوشش، پژوهش زلزله، پژوهشگاه علوم و فنا ناسی و ماندسی  زلزله ش 

پژوه  م اه  گ ش انرژی،  پژوهش ملی  فناوری،  زیست  و  ژنتیک  و اندسی  علوم  فناوری    گاه 
های بنیادی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه دانش   معات ایران، اط 

س و  ی س أ پلیمر و پتروشیمی ایران ت آموزش عالی، پژوهشگاه ی  ریز پژوهش و برنامه  مؤسسه 
های  به سمت دبیر مجمع پژوهشگاه   ه مؤسس   ه و پس از انتخاب ریاست ا م دی   28از تاریخ  

ک  جل   شور ملی  دبی در  پژوهشگاه سه  مجمع  محل  رخانه  در  نیز  آن  دبیرخانه    مؤسسه ها 
  رایی شده است که از آن اج مستقر شد و تاکنون سه جلسه برگزار و مصوبات آن پیگیری و  

ن  است محترم کمیسیو نادی ری دکتر م   آقای ک با جناب  نشست مشتر   جمله می توان به 
دکتر خیرالدین معاون  قای  اب آ از جن دعوت    ، زش و تحقیقات مجلس شورای اسممی آمو 

و    مأموریت با هدف تبیین  آوری وزارت علوم برای حضور در نشست  محترم فناوری و نو 
ف   اهداف  نوآو نا معاونت  و  پژ وری  نقش  و  اهدا وهشگاه ری  این  تحقق  در  با  ف،  ها  مکاتبه 

 .تادی و... اشاره نمود حوزه س   تلف مخ ی  ها رنامه و بودجه، بخش سازمان ب 



 ریزی آموزش عالی عملکرد صد روزه مؤسسه پژوهش و برنامه  گزارش 11

 

جناانتص   -3 آاب  تهران   قای ب  دانشگاه  دانشیار  دهمرده  مهدی  به   دکتر 

 مؤسسه سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آق  -4 جناب  ع  ای انتصاب  زمانی  اصغر  به   مؤسسه علمی    هیأتضو  دکتر 

   مؤسسه  عاون پژوهشیعنوان م
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 وزش عالیپردازی در آم نظریهو    یوهوهشی آینده پژه پژتاسیس گرو  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توسعه شبکه تعامالت برون سازمانی   -6
و   هش ژو پ  مؤسسه ی ها مأموریت و  ها ها، توانمندی معرفی تاریخچه، عملکرد، ظرفیت  ➢

 معاونین:    جلسه شورای در    مؤسسه ی  ش عال آموز   ریزی برنامه 

ت و اعضای شورای معاونین وزارت علوم  وزار ور مقام عالی  ه که با حض در این جلس 
، به برخی  مؤسسه ضمن معرفی تاریخچه    مؤسسه رئیس    نیا طاهری تر  گزار شد دک بر 
بوط به اقدامات  مر   ای ه و انجام پژوهش  اشاره کرد  مؤسسه ی کمن این ها مأموریت از 
ی ملی،  ها دهم، پیمایش ی یازدهم و دواز ها ولت علوم در دوره هشت ساله د رت  وزا 
عالی، مط ت سامان العا مط  عا العات کیفی یابی گسترش کمی آموزش  لی،  ت آموزش 

های  هیأت بازنگری قانون   ژوهشی تربیت نیروی انسانی متخصص در کشور و طرح پ 
  ش عالی که بر اساس به بحث آمایش آموز بوط  مر ی ها امنا و همچنین تایه پژوهش 

جام شد از جمله  وم ان ط معاونت آموزش وزارت عل رای انقمب فرهنگی توس مصوبه شو 
مام ها پژوهش  در    نست دا   مؤسسه  ی  از  ها مأموریت ادامه  و  شده  محول  جدید  ی 

به   علوم  وزارت  این    مؤسسه جانب  انجام  از  و  برشمرد  بصورت  مأموریت را  ها 
زه ستادی  هماهنگی کامل با حو   مدت با   ی کوتاه ها پژوهش   و صصی  تخ ی  ها گزارش 

   .ه موضوع خبر داد و سفارش دهند 
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ای  ع امو   ریزی برنامه پژوهش و    مؤسسه   ب شد همچنین مصو   ت ن نشس در    الی زش 
ها  موزش عالی و پژوهشگاه آ   مؤسسات ها و موضوع برنامه محوری و پایبندی دانشگاه 

 د.   داشته باش بر عاده    "رصد   طرح "لب  قا های مصوب اناا در  را به برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با ➢ مشترک  نشست  ع   برگزاری  وزارت  پژوهشی  بررسی    اعمم م  لومعاون  و 
   ی متقابل:هاراهکارهای همکاری

پیمان   حضوربا    دکتر 

پژوهشی   معاون  صالحی 

محل   در  علوم  وزارت 

نشست مشترکی با    مؤسسه

هدف تعاممت دوسویه بین 

مع  مؤسسه حوزه  نت اوو 

علوم   پژوهشی وزارت 

 مؤسسه از آمادگی    سهمؤسریاست    نیاطاهریر  ر این نشست دکتبرگزار شد. د

ارائه آموزش ئل حوزه آموز ساحل م  برای عالی و  ب تخی  هاش  ران ه مدیصصی 

ی مطرح  هامربوطه خبر داد. همچنین دکتر صالحی ضمن استقبال از صحبت 

از   و    مؤسسهشده  ع   ریزیبرنامهپژوهش  عنواالآموزش  به  آمار ی  مرجع  ن 

 شور نام برد.   آموزش عالی ک
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 ه:ا ریاست پژوهشکده بیمبرگزاری نشست مشترک ب ➢

ضوعاتی  باره موخود، درهای ضای جلسه ضمن معرفی فعالیتنشست اع در این  

انجام بیمه طرح   چون  پژوهشی مشترک در خصوص سنجش سواد  و های  ای 

بیمهشیوه  دانش  ارتقای  پیشنااهای  وای،  بیمهراحی  ط  د  جدید  ای محصول 

  ها، تبادل داده و اپ  بنیان و استارتدانش  تمؤسساهای  جات پوشش ریسک 

ومع اط نشست   ات  همایشتهای  برگزاری  و  مخصصی  گفهای  و شترک  تگو 

   .نظر کردند بادلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری نشست با مدیران شورای عالی انقمب فرهنگی:   ➢

  نی مدیرکل اسناد و با دکتر عموعابدی  سسهؤم  ئیسر  نیاطاهری  باقرعلیدکتر  

ل موسوی سید جمتصاد دانش بنیان و دکتر  فناوری و نوآوری و اق  سیاستاای

و سیاست اسناد  پژو   آموزشی  یها مدیرکل دفتر  فناوری  و  و  علم  هشی ستاد 

شورای عالی انقمب فرهنگی دیدار کردند. در این نشست مدیران شورای عالی  

  و شورای عالی انقمب   مؤسسه  مکاری بیش از پیشتار هاسخو  انقمب فرهنگی

هر استفاده  و  طرحچفرهنگی  نتایج  از  بیشتر  پژوهشهاه  یافی  و  ی  هاتهی 

 . شدند مؤسسهسیاستی 
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دهمچن نمود:   مؤسسهرئیس    نیاطاهری  کترین  عنوان  موضوع  این  بر  تاکید  با 

مطالعات  انجام  ه  بت بذاتی خود نس  مأموریتآمادگی کامل دارد تا براساس    مؤسسه

اقدام و در راستای   و تحول در آموزش عالی  تیبان برای امر سیاست گذاریعلمی پش

ا شورای عالی  زم را بکاری الوزارت عتف و برنامه مقام عالی وزارت هماهداف    تحقق

شد به منظور هماهنگی بیش از پیش و   نگی به عمل آورد، در پایان مقررانقمب فره

تعاممت حضور    جلسات  ی،علم  افزایش  با  محترم  مشترک  و    هیأتاعضاء  علمی 

 .ب فرهنگی برگزار شودعالی انقم یران شورایمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 می کشور: یاست علقیقات سبرگزاری نشست مشترک  با رئیس مرکز تح ➢

رئیس، دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی وقت و دکتر    نیاطاهری  باقرعلیدکتر  

نوری رئیس ش قاضیبا دکتر سرو  مؤسسههشی  ژوور پ یزدان ابراهیمی مدیر ام

تحقی کشورمرکز  علمی  سیاست  پژوهشی،  قات  معاون  کوثری  و  دکتر    مرکز 

نمودند نوری دیدار  قاضی  نشای  در  .دکتر سپار  بن  و همست  تعامل  افزایی  ر 

ی مشابه از جمله مرکز تحقیقات هامأموریتدارای    مؤسساتبا سایر    مؤسسه

   .شد کید سیاست علمی کشور تأ 
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 سازمان بسیج اساتید:  پژوهش و فناوری ه با معاون برگزاری جلس  ➢

  وحید آرایی معاون پژوهش و  و دکتر    سسهؤمیس  رئ  نیا باقر طاهریدکتر علی

اسات  سازمان  فناوری راهبسیج  نشستی  طی  همکاریید  را هاهای  مشترک  ی 

نیا از  هریطاکتر  برگزار و در آن د  مؤسسهبررسی کردند. این نشست در محل  

پژو اعضای  آمادگی  و  فعا  سسهؤمعلمی    هیأتهشگران  برای حضور  در  را  لی 

  تر وحید اعمم نمود و در ادامه دکاساتید کشور    جان بسیی سازم هااندیشکده

پژوهآرایی   بسیج  معاون  آمادگی  اعمم  از  اساتید  بسیج  فناوری سازمان  و  ش 

 ارت علوم، تحقیقات و وزی  هامأموریت اساتید برای کمک و مشاوره در اجرای  

داد و مؤسسه الی خبر  آموزش ع   ریزیبرنامهو  هش  فناوری بویژه مؤسسه پژو

و  پژو مرک  ریزیمهنابرهش  بعنوان  که  را  عالی  سیاستآموزش  و  پژوهی    ز 

 ظام آموزش عالی کشور دارای اهمیت و جایگاه مام برشمرد. کانون تفکر ن
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خنیف   ➢ دکتر  با  مشترک  نشست  رئیبرگزاری  اعضای س  ر  رئیسه    هیأت  و 
 نگیان:  نشگاه فرهدا

نش این  دکتر  در  پیگفت  نیاطاهریست  س :  پنجاه  از  بیش    سه مؤساله  شینه 

نک  د یؤآموزش عالی م  ریزیبرنامهپژوهش و   اینکه عنوان  ته استدو  ؛ نخست 

است. آنچه در سپار آموزش عالی    مؤسسهی  ها مأموریتگویای دامنه    مؤسسه

به عنوان مسئ از    ریتمومأ له و  کشور  به   منظر مطالعه علمیمطرح می شود 

دوم    هسس مؤاین   و  است  ع   سسهؤممربوط  آموزش  تفکر  کشوکانون  به  الی  ر 

می معنیشمار  بدین  در  آید  آنچه  ا  که  اتفاق  جرایفضای  عالی  آموزش  ی 

افتد باید فکر و اندیشه و ایده آن مستظار باشد به مطالعات صورت گرفته می

  .مؤسسهدر این 

رئیسدکتر    ینهمچن خنیفر  اشاره   حسین  با  فرهنگیان  پیشینه   دانشگاه  به 

از  مؤسسهساله    پنجاه و سه به  برنامههش و  ژوپ   مؤسسه،  عالی  ریزی آموزش 

ی باسابقه آموزش عالی کشور در دوره معاصر نام برد. در  اهز ناادعنوان یکی ا

ان به  گیفرهن  و دانشگاه  مؤسسهنامه همکاری بین  این نشست همچنین تفاهم

 مضا رسید.  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 ریاست حوزه 

 

 :  مؤسسهبق اس اله معماریانی رئیسدیدار با دکتر عزیز ➢

از دکتر    نیایهرطا   باقرعلیی دکتر  یات مدیریتی و اجرایدل تجرببه منظور تبا

برای برگزاری نشست مشترک دعوت    مؤسسهعزیزاله معماریانی رئیس اسبق  

ص در خصو   مؤسسه  حضور در  با ریانی  به عمل آورد. در این نشست دکتر معما

  گفتگو کرد. وی   مؤسسهدر    ی زمان مدیریت خودیریتی مدهاو برنامه  هاتجربه 

ابر مبا  ارتقاء  از  خرسندی  جایگاه  از  تومؤسسهجدد  از  خاص  ،  عالی  جه  مقام 

به   راهبردی    مأموریتوزارت  جایگاه  کرد  مؤسسهو  دکتر    .قدردانی  ادامه  در 

ح  نیاطاهری از  تشکر  دکبا  در  معماریا  ترضور  و  ز  ا  مؤسسهنی  خاطر  تعلق 

ایشان توفیقات    اهتمام  و  مسائل  ساز  سسهؤمبه  تعاد  و  دکقدردانی  تر  مانی 

به   علم  مؤسسهمعماریانی  ظرفیت  یک  مدیرا  و  اری  برشمردزشریتی   .مند 

در این دیدار ضمن تآکید بر استفاده از تجارب به دست آمده    نیا طاهریدکتر  

ادوار  ؤر اقتضتوجه    با که    سهمؤسسای  و  شرایط  دورهبه  مختلف  ائات  های 

به  خدمات   ن  مؤسسهارزشمندی  اراظام  و  کشور  عالی  کردهآموزش  بر  ئه  اند 

  مؤسسه جمله موضوع مرجعیت  ز  ا  مؤسسههای اصولی و درست  تداوم سیاست

در این    مؤسسهی  هاکید و از توسعه برنامهأ در حوزه نظام آمار آموزش عالی ت

 .داد زمینه خبر
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سیزد  ➢ در  معاون سخنرانی  نشست  مراکز   ها دانشگاه   لی المل بین ان  همین  آموزش    و 
 الی:  ع 

ی علمی و  ا ه مکاری ن ماه و به همت مرکز ه ر تاریخ پنجم بام ست که د در این نش 

دکتر    المللی بین  گردید  برگزار  علوم  رویکرد    نیا طاهری وزارت  استقرار  خواستار 

الملل  در حوزه بین   آموزش عالی و پژوهشی   ت سا ؤس م و    ها دانشگاه فرآیند محوری  

و حض  عرصه شد  بین ور در  از دو منظر کنشی  مل ال های  را  تعامل ل  و  و  دانست  ی 

سیاستگذاری   کرد:  به  ن بی حوزه  کمن  اعمم  بخشی  اعتبار  سمت  به  باید  الملل 

حرکت کند و همچنین باید برای تدوین    المللی بین ی  ها فرآیند حضور در عرصه 

باید برای    ریت مأمو هنگام تدوین  کنیم. در    خاص اقدام   مأموریت   م و عا   مأموریت 

خاص تنظیم    مأموریت عام و یک    مأموریت ک  ازی ی و سازمان بصورت مو   پژوهشگر 

بایست بر روی افرادی خاص  ت علمی در دنیا هستیم می ی مرجعی گر در پ کنیم. ا 

 .گذاری خاص نیز انجام دهیم ایه سرم 
 

 ق رفاه دانشجویان: ندو ص سدیدار با دکتر گنجی رئی ➢

  در این  نیاطاهریو دکتر  فاه دانشجویان برگزار  این دیدار در محل صندوق ر 

علمی    هیأتاعضای    شش گروه پژوهشی تخصصی و   ا توجه به وجودنشست ب

گروه این  در  آمادگی  متخصص  از  نیازهای    مؤسسهها  و  مسائل  حل  برای 

علم  مطالعات  انجام  با  دانشجویان  رفاه  داد.   یصندوق  خبر  تخصصی  و 

اقین در این دیدار مقرر شهمچن طرف در خصوص دامات الزم از سوی دو  د 

 و صندوق رفاه صورت پذیرد.    مؤسسهمه بین  انعقد تفاهم
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 :  ها شست معاونین پژوهشی فرهنگستاندر نانی نرسخ ➢

دکتر  شد  برگزار  ادب  و  زبان  فرهنگستان  میزبانی  به  که  نشست  این  در 

برر  مؤسسه  یس رئ  نیاطاهری و  تحلیل  موجود  به  وضعیت  عالی  سی  آموزش 

از   یکی  و  پرداخت  عالی چالشکشور  آموزش  مام  را    های  ی  هالفه ؤمکشور 

ا در رابطه با  دانست و نظرات خود رماعی  ه اجتهویتی دانشگاه از منظر سرمای

فرهنگستان  پژوهشی  معاونین  با  کشور  عای  آموزش  موجود  ی  هامشکمت 

 ان به اشتراک گذاشت.  ریاجماوری اسممی 
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 پرورش:   عالی آموزش و ر کل شورایامانی دبی دمودکتر مح دیدار با  ➢

  نیاطاهریار شد دکتر  برگز   پرورشدر این دیدار که در محل وزارت آموزش و  

همکاری  و  همفکری  توسعه  کرد:  به  هااعمم  پاسخگویی  و  دوجانبه  علمی  ی 

تواند  می  هامأموریتک در  های مشترو نیز زمینه   هعی جام هاترین ضرورت مام

عالی کشور وزش  ین آمهمچن  ئل آموزش و پرورش وگشای بسیاری از مسارهگ

ال  .باشد همچنین  نشست  این  بهدر  نذکر    زم  این  در  معاونان  است  شست 

ها  آموزش عالی، دیدگاه  ریزیبرنامهپژوهش و    مؤسسهدبیرکل شورای عالی و  

 .ردندامل فیمابین را بیان کباره نحوه همکاری و تعدرو نظرات خود را 
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 : وربحران کشمدیریت   امی رئیس سازماندیدار با دکتر ن  ➢

طاهری دکتر  دیدار  این  آمادر  از  واسط   مؤسسهدگی  نیا  حلقه  عنوان  به 

های کشور با سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد و و پژوهشگاه  هادانشگاه

نمود:   کآم  مؤسسهاشاره  و  نحوه  که  دارد  تعامل  ادگی  و    هادانشگاهیفیت 

ساهوهشگاپژ با  کشور  بحهای  مدیریت  کشور  زمان  مطالعهران  مدل   را  و 

ار امر  این  برای  کارآمدی  و  دکتر   د.نمایائه  مطلوب  نشست همچنین  این  در 

ارائه واحد درسی مربوط به مدیریت بحران و مسائل   از امکان تدوین و  نامی 

 .ردازمان یاد کاولیت دار سنوان نیاز ع  پیرامون آن به
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و ➢ بی  سخنرانی  دوم تبیین  گام  ایر  انیه  اسممی  مرکانقمب  در  در  آان  موزش  ز 
 جماوری اسممی ایران:  جواداالئمه )ع( نیروی زمینی ارتش

پژوهان  در همایش ملی بیانیه گام دوم انقمب اسممی که با حضور جمع دانش

برگزا ارتش  در  رزم مشترک  جاواژ  نیاطاهریکتر  شد  واژهه  ای اد  واژه  را  ای 

و    دانست دارد  ارزشی  بار  مبتنکه  زیرا  است  ایدئولوژی  مقدس  بر  و  ی  است 

اد  جا"شود، وی ادامه داد: ترکیب  و بوم می  های این مرزشامل باورها و ارزش

سراس"تبیین جااد ،  عرصه  در  مبارزه  میدان  است.  باورمندانه  و  ارزشی  ر 

اتر ای و هر کس بهفضای مجازی و رسانقیقی و بیش از آن  ای حفضتبیین،  

تبیین موفق شده  ، در عرصه جااد  یین، تصویرسازی کندتوانست در عرصه تب

بیاطاهری  .است با  د   ننیا  به  دشمن  که  با  این  غیرواقعی  تصویر  ارائه  نبال 

جنگ  به  تبیین،  جااد  با  باید  کرد:  اظاار  است،  تحریف  عنصر  از  استفاده 

 .مپایان دهیای دشمن انهرس
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 ماعی:  مطالعات فرهنگی و اجت مؤسسهبازدید از  ➢

 با حضور در نیا طاهریدکتر 

مطالعات فرهنگی و    مؤسسه

 مؤسسهاست  یاجتماعی با ر

و   فرهنگی  مطالعات 

حجت االسمم اجتماعی 

رضا  دکتر  والمسلمین 

توسعه  بر  و  دیدار  غممی 

   ردند.ک کید أ ت  مشترکهای همکاری
 

جلسه   ➢ با  برگزاری  الدیمشترک  سیف  علی  امیر  آموزش  دکتر  امور  رییس  ن 
   :بودجهی سازمان برنامه و عال

این   که در  بودجه   نشست  و  برنامه  سازمان  محل  طاهری   در  دکتر  شد  نیا  برگزار 
سسه گزارشی را ارائه نمود و با  ؤ ها و عملکرد م ها، ظرفیت نسبت به معرفی توانمندی 

وجه بیشتر  وزش عالی خواستار ت کانون تفکر آم سسه به عنوان  ؤ دامات م اق عنایت به  
 .سسه شد ؤ رت م اعتبا   مناسب   و تخصیص ه  سس ؤ مه و بودجه به م سازمان برنا 

الدین ضمن بیان نظرات خود در خصوص گزارش ارائه شده  در ادامه دکتر سیف 
م  نظارت  برنامه ؤ خواستار  بر  عالی  سسه  آموزش  حوزه  در  مدت  میان  .  شد های 

مقرر شد طرح  توسط ساز همچنین  اجرا  قابل  پیشناادی  بودجه  های  برنامه  مان 
 .شود سه اعمم  جات همکاری به موس   کشور 
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 سازمانینافزایی درواندیشی و همهم  -7 

شناسی وضع موجود و بررسی و با هدف آسیب  مؤسسهدر بدو قبول مسئولیت در  

جلسات   مؤسسه  عملکرد  بابود  اعضای  متراهکارهای  با    منظور ه  ب  مؤسسهعددی 

توان به میآناا  ترین  شد که از مامانی و برگزار  رون سازمافزایی داندیشی و همهم

 ارد زیر اشاره کرد:  مو
و اطمع   مؤسسهین نورشاهی رئیس سابق ترک با دکتر نسرمشبرگزاری جلسه  ➢

 از وضعیت موجود  
شناسی وضع  آسیب نظور  م  به  مؤسسهبرگزاری جلسات متعدد با معاونین وقت   ➢

 وجود م

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسه IRافزایی و واحد دانش جلسه با مدیر واحد ➢
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 مؤسسهپژوهشی   یاهیران گروهبا مدجلسه  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با یاوران علمی  مؤسسه رئیسه هیأتمیمانه نشست ص ریبرگزا ➢
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 های حوزه ستادی و کمیسیون   ها عضویت در شورا   -8

جناب  ام عالی وزارت  نظر مق   معاونین وزارت علوم: حسن   ضویت دائم در شورای : ع ف ل ا 

یزی  ر نقش و جایگاه مؤسسه پژوهش و برنامه ه  شان ب باورمندی ای گل و  زلفی   ای دکتر آق 

در   شد  باعث  عالی   آموزش 

انتص  خطاب  حکم  ایشان  اب 

ریاست   عضویت    مؤسسه به 

نیز   مدیران  شورای  در  دائم 

ریاست   و    ه سس مؤ لحاظ 

و     ریزی برنامه پژوهش 

عضو   عنوان  به  عالی  آموزش 

معاونین  دائمی   شورای 

که    لوم منصوب شود وزارت ع 

نقش    عث با   ءاهلل انشا م  ین ما ا 

پیش   از  بیش  آفرینی 

حوزه    یمات تصم   ر د   مؤسسه 

علوم  وزارت  مبتنی    ستادی 

ی علمی خواهد  ها بر پشتوانه 

 شد. 

 

 : الی ع   آموزش   ریزی برنامه و  ب: عضویت در شورای گسترش  

زش  ی متخصص در حوزه آمو لم ع   هیأت های پژوهشی و اعضای  گروه   با عنایت به وجود 

یزی رنامهنامه شورای گسترش و بر»آیینر  د   های موجود ظرفیت ت به  عالی، و با عنای 

عالی«، پیگیری   آموزش  ریاست  با  آمده  عمل  به  برنامه   مؤسسه های  و  ریزی  پژوهش 

 د.  سترش آموزش عالی در آم گ   آموزش عالی مجددا به عضویت شورای 
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پ تایه نقش .1 (  به 20/09/1400  محترم عتف )مورخ  ریوز  هیابمغ   یسازادهیه راه 

ی در بدو ورود رئیس  آموزش عال  ریزیبرنامهو    وهشپژ  هسسمؤریاست محترم  

  مؤسسهجدید به  

سومین   .2 تدوین  پیگیری 

و   مؤسسهبرنامه راهبردی  

جلکیتش دو  کمیته ل  سه 

برنامه سوم و بحث    تدوین

در گفتگو  وص خص  و 

دوم و  میزان تحقق برنامه  

تدویهاروش برنا ی  مه  ن 

حضور با  است  ری  سوم 

اعضای    مؤسسهمحترم   و 

 ن.   ه تدویکمیت

فرم  .3 خصوص   آوریجمعی  هاتوسعه  در  تدوین  کمیته  محترم  اعضای  نظرات 

برنام  هامأموریتاندازها،  چشم و  اهداف  برنامهاههو  در  پیشناادی  و   ی  سوم 

 محترم د از اعضای دریافت بازخور

 لسات پیش رو  ی جبرا مؤسسهوم راهبردی فت اولیه برنامه سا یسازی درآماده .4

نتا مادهآ .5 نظرسازی  دورهیج  کارکنان  سنجی  از  گرفته  انجام   آبان در    مؤسسهای 

1400  

 

 IRتحقیقات نهادی(  ریزی، نظارت و ارزیابی )نامهواحد بر
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   مؤسسهوری ه ارمشارکت در تایه اقمم اطمعاتی درخواستی در خصوص ب .6

   مؤسسهتخصصی در شوراهای   IRمدیر واحد عضویت  درخواست .7

پیگیریدرخواست   .8 اقم  و  ع ارسال  اماری  سال م    1400و    1399  ملکردی 

پژوهشی  هامعاونت توسعی  بو  مطابق  منابع  سوی  ه  از  ارسالی  سنندج  فرمت  ا 

 مرکز نظارت و ارزیابی  

ی و تقدیر از همکار  های ختفرایند مناسب در خصوص پردا  گیریشکلپیشنااد   .9

  مؤسسهکار با اعضای بیرونی هم

عملیاتی   .10 نحوه  رپیشنااد  برنامه  رصد    بر   تنیمب  ها دانشگاهردی  اهبنمودن 

   سهمؤسبه  جدید واگذار شده  مأموریت

   هادانشگاهو اجرای رصد و ارزیابی برنامه راهبردی  سازیپیادهتایه سند الزامات  .11

 

 

 

 

 

 
 

 

دهنده  ص تشکیل اد اعضای متخصپژوهی و پیشنادانشگاهز  پیشنااد تشکیل می .12

 میز 

نحوه   .13 پ   گیریشکل گزارش  دانشگاه  تشککنسرسیوم  پیشنااد  و    یلژوهی 

حهاکنسرسیوم  گروهرفهی  ذیل  علاهای  ظرفیت  مؤسسهمی  ی  احصا  ی  هاو 

اعضای    مؤسسهی  هاگروه مشارکت  دانشگاه    هیأتبرای  کنسرسیوم  در  علمی 

 پژوهی 

 سه مؤسگاه پژوهی و مسئولیت اجتماعی  ذار دانشه فعال و اثرگبکمدیریت دو ش .14

 در فضای مجازی  
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نی بر ارزیابی  استان تاران مب  ریزیبرنامهمدیریت و  درخواست سازمان  سی  برر .15

 1400در سال  مؤسسهه وطلباندا

 1401برای سال  IRتایه برآورد مالی مورد نیاز واحد  .16

سرکار    IRواحد    ینی کارشناسگزبرای جای  مؤسسهرئیسه محترم    هیأتتصویب   .17

 دکتر روحانی    خانم شیرودی با سرکار خانم
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گزارش .1 کارگاهفعالیت  ارائه  واحد  دا  هاهای  محترم   مؤسسه  اییافزنشو  وزیر  به 

برنامه توسعه  و  حمایت  درخواست  و  دانشعتف  ارشد های  مدیران  افزایی 

و صدور دستور حمایت مالی و    لگلفیزدکتر    آقایجناب  ل  و استقبا  هادانشگاه

در خصوص ضرواقد سرپرستان  امات الزم  کارگاه  هانشگاهادرت شرکت  ی  اهدر 

 . مؤسسهآموزشی 

اعتبار  م  300  پیگیری دریافت .2 ها و  تخصیص یافته به واحد کارگاهیلیون تومان 

 عدم تامین مالی مذکور از سوی معاونت محترم آموزشی ستاد 

نیازسای  رجا .3 آمبرنامه  انجی  تع  هادانشگاهز  وزشی  درخواست  دورهو  های  یین 

علمی و ارسال    هیأتاعضای    ه، کارشناسان ودانشگادیران  ز به تفکیک ممورد نیا

نیازهافرم دی  برای  هاورهسنجی  آموزشی  دریافت  هادانشگاهی  و  کشور  کل  ی 

 .   هادانشگاهبازخورد از تعدادی از 

ی ستاد وزارت عتف و درخواست  اهعاونتنجی آموزشی از مزساجرای برنامه نیا .4

دورهتع مع یین  ضروری  د  هااونتهای  تفکیک  مهاورهبه  برای  ضروری  دیران ی 

اهادانشگاه و  کارشناسان  فرم  أتیهعضای  ،  ارسال  و  نیازسنجی علمی  های 

معاونتدوره برای  آموزشی  از هاهای  بازخورد  دریافت  و  عتف  وزارت  ستاد  ی 

 .  ها از معاونتی تعداد

از تع  5)  ادات جدید موضوعات کارگاهی پیشنا  دریافت .5 از موضوع جدید(  دادی 

محت اعضا اساتید  و  دانشگاهی  فرایندها  مؤسسهعلمی    هیأتی  رم  شروع  ی  و 

 ها.  ریزی گارگاهای برنامهی موضوعات مذکور در شوربررس

 

 

 

 

 های تخصصی کارگاه
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 کارگاه برای مدیران دانشگاهی به شرح زیر: 3برگزاری  .6

 

ها و  برای جایگزینی کارشناس واحد کارگاه  مؤسسه  محترم  رئیسه  هیأتتصویب   .7

 زاده یوسف آقای دریافت درخواست تسویه حساب با 

  مددرآ

 حاصل

 شده

بستر 

 ی برگزار

تاریخ  

 برگزاری 

مدت 

 زمان 
 ردیف عنوان  مدرس انمخاطب

میلیون   4

 تومان 

  سیستم

ی  مجاز

دانشگاه  

 ن دامغا 

21/11/1400 
4  

 ساعت

 هیأتاعضای 

 علمی و

 مدیران

 دانشگاه 

دکتر زهرا 

 رشیدی 
 1 طرح درس 

میلیون   6

 تومان 

فراروم  

 مؤسسه 
30/11/1400 

4  

 ساعت

روسا و  

  سرپرستان و

دیران ارشد  م

 هاگاه دانش

دکتر سید 

هادی 

 مرجائی 

  جازیکارگاه م 

با   ییآشنا

ه گادانش یهاه ژیکارو

(: IR)یپژوه

هداف،  اندازها، اچشم 

  هاومأموریت 

  اتیتجرب

 یخارج یهااه دانشگ 

 یالگو یو بررس

 رانیدر ا IR یکار

2 

میلیون   6

  800و 

هزار  

 تومان 

فراروم  

 مؤسسه 
4/12/1400 

4  

 ساعت

روسا و  

ستان و  پرسر

رشد  ان امدیر

 هاگاه نشدا

دکتر  

یعقوب  

 انتظاری 

های یستم وساک

شگاه نوآوری دان

 بنیان 

3 

16 

و  لیون می

800  

هزار  

 ن توما

 4 جمع      
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 : مؤسسهیت  ی مختلف ساا هرسانی بخش  به روز  اصالح و

زمین این  هدایتدر  با  ریاسهاه  توسع  مؤسسهت  ی  معاون  منو  و  مدیریت  در  ابع  ه 

یی که  هااقدام شد. از بخش  مؤسسهی مختلف سایت  هابخش  رسانی  به روزخصوص  

د شو، به روز رسانی  یتوان به تایه قالب واحد اسمدر آناا اصمح صورت پذیرفت می

ه  توسعین برنامه هفتم ، ایجاد بخش تدووهشی پژی ها و گروهی آشنایی با ما هاشبخ

 اشاره نمود.  مؤسسهن اخبار چنیهم آموزش عالی و  در
   

 

 

 مومی روابط ع 
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 تهیه سه کلیپ گزارش تصویری:

تصویری گزارش  کلیپ  سه  مدت  این  و    در  سایت  در  و  آماده  زیر  موضوعات  با 

 :  منعکس شد عی ی اجتماهاشبکه 

  مؤسسه ی فضای فیزیکیسامانده با موضوعری گزارش تصویدو کلیپ  الف: تایه
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مؤسسه های مختلف  و حوزه  های پژوهشی از گروه  مؤسسهم  محتر  ریاست  بازدیدب:  

 مؤسسه در دومین روز حضور در 
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 تهیه و تنظیم اخبار: 

و   تهیه  مؤسسهی ها و دستاوردهافعالیت ز  خبر ا  70بیش از  در بازه زمانی قید شده  

و ارسال به   مؤسسهی اجتماعی  هاو شبکهطه در سایت  اخبار مربو به انتشار  نسبت  

اقدامها و خبرگزاریسایت زان تولید  زم به توضیح است این میشد. ال  های مختلف 

 ماه صورت می پذیرفت.   10خبر در سنوات گذشته در مدت زمانی در حدود 
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 : مؤسسهاخبار    یوه نامه انتشار رسانی شز  به رو

تایه شده بود    سسهؤمط عمومی  توسط روابکه قبم    مؤسسهاخبار    امه انتشارنشیوه 

ر شیوهویکربا  توسعه  اطمعهاد  خبرافز  نی، رسای  پوشش  گستره  تسایل  ایش  و  ی 

 رسانی شد. روزبهفرآیند دریافت اخبار و مطالب 
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 کشور  هشگاههای ملی  مجمع پژو  نه دبیرخا  انجام امور کارشناسی

محترم  نیا ریاست  دکتر طاهری جناب آقای   پس از انتخاب 

ای ملی کشور و  ه هشگاه دبیر مجمع پژو   مؤسسه به سمت 

محل مؤسسه طی ابمغی از جناب  آن در  استقرار دبیرخانه  

به  ریاست   دبیرخانه مجمع  به  مربوط  امور  انجام  مؤسسه 

گردید. در این زمینه  ل  دفتر ریاست و روابط عمومی محو 

برگزار تا  آ   کنون سه جلسه  و  و مصوبات  پیگیری  از آن جمله   اجرایی شده ن    است که 

با می  به مکاتبه  و بودجه، بخش های   توان  برنامه  تایه  حوزه ستادی   مختلف   سازمان   ،

پژوهشگاه  معرفی  تایه  اسمید    جلسات   در   طرح   قابل   پیشناادی   مسائل   فارست ها، 

 د.  و... اشاره نمو   کشور   ی ل م   های پژوهشگاه   مجمع 
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 ای منطقه دو پژوهشی منا  هیأت  رسانی وبگاهاصالح و به روز  

ابات جدید برخی از رؤسا  و همچنین ه و انتصبه تغییر و تحوالت صورت گرفتر  نظ

 . شدامنا به روز رسانی  هیأتدبیرخانه   احکام اعضای حقیقی و حقوقی، وبگاه ورصد

  1400-1390  یدر سالها  رخانهیبگزارش عملکرد د  نیتدو

ی حقیقی  ه منظور آشنایی اعضایر برخانه طی ده سال اخوین گزارش عملکرد دبیدت

امنای منطقه    هیأتیم و در جلسه نشست عادی  وینت تنظ و حقوقی در قالب پاورپ 

 ارائه گردید.  19/11/1400دو پژوهشی مورخ 
 

 
 

 ی منطقه دو پژوهش یامنا تهیأمؤسسات عضو    ی معرف

تصاوی بر  مشتمل  بگزارشی  مربوط  کار  فضای  اعتباره  اعتبارات لبدی،  مصوب،  ات 

نیرو )تخصیصی،  انسانی  تف  أتیهی  به  علمی(  یاوران  و  وضعی علمی  ت  کیک 

امنای   هیأتقیقی و حقوقی با مؤسسات عضو استخدامی به منظور آشنایی اعضای ح

پاورپوی قالب  در  پژوهشی  دو  نشست    نتمنطقه  جلسه  در  و    هیأتعادی  تنظیم 

 ئه گردید.ارا 19/11/1400ی مورخ دو پژوهش امنای منطقه

 ه دو پژوهشی امناء منطق  هیأت
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 20/11/1400و 4/11/1400ی  هار تاریخکمیسیون دائمی د  جلسه  2  برگزاری 

دستور مورد تصویب قرار گرفت.   20،  4/11/1400ه کمیسیون دائمی مورخ  جلسدر  

  رگزار شد العاده به به صورت فوق ک  20/11/1400در جلسه کمیسیون دائمی مورخ  

 فت. ب قرار گر مورد تصویدستور  9نیز 

 19/11/1400 مورخ یمنطقه دو پژوهش یاامن هیأت  ینشست عادبرگزاری  

-14از ساعت    19/11/1400شی مورخ  قه دو پژوهای منطمنا  هیأتنشست عادی  

با    16 فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  علمی  ور حضدر محل سالن شادای جااد 

 ید. تصویب رس دستور به 13و  برگزار اعضای حقیقی و حقوقی

 

 1400/ 12/ 1ی مورخ  منطقه دو پژوهش   ی امنا   هیأت العاده  نشست فوق   ی برگزار 

فوق  نشست  مورخ    تهیأده  عاالصورتجلسه  پژوهشی  دو  منطقه   1/12/1400امنای 

اعضای هماهنگی  با  زمانی  محدودیت  و  اضطراری  جلسه  تشکیل  ضرورت  بر    بنا 

 ید.تصویب رس دستور به 9یید ایشان أ امضا و ت امنا تنظیم و پس از أتیه
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 امنا   هیأتی سایت  قه دو پژوهشی بر رو ی منطامنا  هیأتت  ی مصوبابارگذار

و ارسال از طریق اتوماسیون اداری جات دسترسی از ابمغ  امنا پس    هیأت مصوبات  

 امنا قرار گرفت.  هیأتمخاطبان و ذینفعان بر روی سایت 

 

 

 دبیرخانه زم جهت پیشبرد امور  الی  ها مکاتبات و پیگیری

به منظور   ها سامان  رداد نرم افزار سامانهرام به منظور تمدید قپیگیری و مکاتبات الز

 قوقی و ... اصمح مشخصات اعضای حقیقی و حسامانه، دسترسی به 

 امنا   هیأتپیشنهاد اعضای حقیقی  کمیسیون دائمی  
شماره   نامه  دکت  1400/ 14/10مورخ    2685/135ارسال  آقای  جناب  به  ر خطاب 

ص معاوپیمان  پژوهالحی  محترم  کمیسیون  ن  رئیس  و  خصوشی  در  ص دائمی 
ا موضپیشنااد  دائمی؛  کمیسیون  حقیقی  تعضای  جات  کار وع  دستور  در  صویب 

قرار گرفت و به تصویب رسید.   11/1400/ 19امنای منطقه دو پژوهشی مورخ    هیأت
عبار حقیقی  از:  تناعضا  علد  عل ی،  بیخط  یدکتر  فرزاد   تردک،  پوریشمس  یدکتر 

   .فیسدالرضا دکتر عبی و  نیعابد دکتر قاسم عمو ،اریویز
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 امنا   هیأت  یقی حق  یا اعض  انتصاب
آقا   1400/ 10/ 12مورخ    135/ 2663اره  ه شم نام   ارسال  به جناب  محمد  دکتر    ی خطاب 

وزیر  قائم   سلیمانی  محترم  رئ مقام  و ام ی  ها هیأت مرکز    س ی و  ممیزه ها هیأت   نا    در   ی 
  هیأت احکام اعضای حقیقی  امنا. متعاقبًا صدور    هیأت   ی ق ی ق ح   ی اعضا   شنااد ی پ   صوص خ 

 ر، دکتر عادل آذ عبارتند از:    ای حقیقی رسید. اعض  شیح مقام عالی وزارت امنا به تأیید و تو 
  دکتر  ی، م ی محمد مق   د ی س   دکتر  ، اله دهمرده   ب ی حب   دکتر ،  دان ی سف   ی مناد   رضا ی دکتر عل 

 ی. ب ی خط   ی عل   دکتر ی و  مردان   درضا حم م 

 

 ها اماندر خصوص سامانه س یدهاشنیظرات پاعالم نقطه ن

نظرات سامانپیشناادی    نقطه  ساماندر خصوص  نامه شماره    هاه   2511/135طی 

دک  1/10/1400خ  مور آقای  به  قائمخطاب  سلیمانی  محمد  و تر  وزیر  محترم  مقام 

 س گردید. ه منعکیزی ممهاهیأتی امنا و  هاهیأترئیس مرکز 

 مؤسسات عضو   ی انسان یرویو جامع ن  ی راهبرد  یا هبرنامه

مؤسسمکاتبه   و  با  عضو  برنامهخودرات  ن  یراهبرد  یهااست  جامع    ی، انسان   یرویو 

ی  ها؛ برنامهامنا  هیأتو طرح در جلسه    یمنتخب جات بررس  گروهکار  یبراارسال  

  هیأتو نشست عادی    4/11/1400راهبردی در دستور کار کمیسیون دائمی مورخ  

تن  ر با در نظر گرفذکوی مهابرنامهمقرر شد    ار گرفت و نطقه دو پژوهشی قرای مامن

الزم به ذکر است    ین شود. یقات و فناوری تدورت علوم، تحقی ابمغی وزاهاسیاست

 تمدید شد.  1401تا پایان شاریور  1395ی مصوب سال هابرنامه
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   رخانه یاهداف دب  شبردیپ  یمکاتبات و اقدامات در راستا  ریسا

یر،  در قالب لوح تقدنا  ام  هیأتمی و  یسیون دائپیشین کم  تقدیر از اعضای حقیقی

ج در  حضور  حق  اعضاپرداخت  و  قیحق  یلسات  دبی  ،  امنا   أتی ه  رخانهیهمکاران 

قائم با  مرکز  مکاتبه  رئیس  و  وزیر  محترم  شماره  هاهیأتمقام  نامه  طی  امنا  ی 

معاو  22/10/1400مورخ    2784/135 حکم  صدور  پژوهشی  در خصوص  محترم  ن 

سسات  با رؤسای مؤ  ی، پیگیری و مکاتبهکمیسیون دائموان رئیس  عتف به عنوزارت  

   و غیره.  99ت ارسال گزارش حسابرسی سال عضو جا
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 وزارت  لیمحور و سفارشی از سوی مقام عا مسئلههای پژوهش

 عالی کشور  ظام آموزشاارت در نسام م  های افزایششیوهواکاوی و تبیین  .1

پیشنامطالعه    نیا نوآواد  به  و  فناوری  عتفمعاونت  وزارت  بررسی   ، ری  به 

ع م  ساموجود  وضعیت   آموزش  در  و  ماارت  راهکارها  ارایه  و  کشور  الی 

ور پرداخته کش هایی به منظور افزایش سام ماارت در نظام آموزش عالی  برنامه

 است.

 .یگان در ایرانموزش عالی راشرفته و آانسانی پیح کفایت سرمایه بر سط تحلیلی .2

که  ایندر   پیشنااد  گزارش  می  به  عتف  وزارت  آموزشی   ضمن   ، اشدب معاونت 

نت و  حلیل  ایران  عالی  آموزش  ملی  اکوسیستم  در  دولت  نقش  تجربی  و  ظری 

خودک مفاوم  پیشرفته،  انسانی  سرمایه  برفاتوسعه  روشی  و  شده  تبیین  ای یی 

ور الی رایگان، به منظته و آموزش ع انی پیشرفرمایه انسمحاسبه سطح کفایت س

 به خود کفایی، ارائه شده است.  قتصاد ایراندستیابی ا

 بر مااجرت معکوس نخبگان باینه از نخبگان علمی باتاکیداستفاده   ایراهکاره .3

سترها و  ، به بررسی بوزارت عتف  انامور جوانان و نخبگبه پیشنااد  مطالعه    این

معکوس یاد  ه به عنوان مااجرت  ادبیات توسع  ق آنچه در ضائات تحقمات و اقتالزا

 دازد. پرشود، میمی

 و پذیرش دانشجو ش اادی سنجی پیشنشناسی الیحهآسیب  .4

  یعال  یشورا  3217  شماره  یمصوبه  ،مقام عالی وزارتبه پیشنااد    گزارش  این

 رش یسنجش و پذ   یدهسامانو ضوابط    یهااستیان »سنوبا ع   ی انقمب فرهنگ

  یشناسب یمورد آس  را  ه(«متوسط  انی )پس از پا  یورود به آموزش عال  نایمتقاض

به    دادهقرار   توجه  با  پ احمر  یها افتهیو   ی برا  یاستیس  شنااداتیپ   ن،یشیل 

 . دادرش دانشجو ارائه خواهد یسنجش و پذ ندیبابود فرا

 
 

 آموزش عالیتولید دانش در حوزه  

 



 46 حوزه معاونت پژوهشی 

 

اعضا .5 کارکرد  همهی  بازتعریف  دوران  در  انگیزشی  با    گیریعلمی  و  رویکرد 

 هیأت علمیهای مجازی اعضای طرح اعتباربخشی به فعالیت تشویقی

پیشنااد    گزارش  نای برنامه  مؤسسه  یسرئبه  و  عالیپژوهش  آموزش    ریزی 

پی باشد.  می به دو سال  نگاهی  ابا  از  آموزش در  ینش  از    ها دانشگاه،  با سرعت 

.  تغییر کردمختلف آموزش از راه دور    یهابه روش  یرآموزش حضو   یسنت  وهیش

ید خود به  های جدولیتئعلمی در مس هیأت ای ن که از یک سو اعضرای آحال ب

ایفای  خ آمووبی  نااد  دیگر،  سوی  از  و  کنند  عالینقش  چنین    زش  در  نیز 

باشد نیاز است تا    آفرینان داشتهثری از این نقشؤمهای  شرایطی بتواند حمایت

رائه شود ها اعلمی دانشگاه  هیأتفی درست و کاربردی از کارکرد اعضای  ریبازتع

انگیزشی   نظام  آن  پی  در  ای  وتا  برپایه  درستی  مفاهیم  تشویقی  و  بازتعریف  ن 

 تنظیم و تدوین شود. 

پای   .6 کارشناسیانانجام  به  نامه  دکتری  رساله  و  الزمات  ارشد  و  گروهی  صورت 

 اداری، مالی و مالکیتی آن

های  پروژهن جامعه و صنعت این ظرفیت را دارد که کمن  مسائل کم  ازبسیاری  

پایان قالب  در  را  رسالههنامهکاربردی  و  گروهی  ا  شیوه  به  دانشجویی    -های 

از  از زوایای مختلف تعریف و    -هنما و مشاور  تعدادی از دانشجویان و استادان را

نماید،   حمایت  آن  ترو  نیااجرای  ضرورت  بر  افزون  کارگروه  جیامر    یفرهنگ 

تما قانون  یبرخ  دیمستلزم  که  این  است.  یمقدمات  پیشنااد    گزارش  مقام  به 

وزارت تجربیات می  عالی  مطالعه  و  اسنادی  بررسی  تا ضمن  است  آن  بر  باشد، 

بین برای  المللیموفق  را  کارآمدی  راهکارهای  حوزه،  این  این جاری  در  سازی 

 . ئه نمایدراها اها، در سطح دانشگاهگونه از رساله 

برای    .7 ایران  در  مالکیت فکری  قانونی  و  نوآورخمهای  علمی  آثار  و صاحبان  ان 

 هنری

شناسی وضع موجود به این  با آسیب  ،مقام عالی وزارتبه پیشنااد  لعه  امط  این

وق مالکیت فکری در دو  ها و نواقص قوانین نظام حقترین چالشمامپرسش که  

 سخ دهد. پاشاخه صنعتی و ادبی و هنری چیست؟ 



 ریزی آموزش عالی عملکرد صد روزه مؤسسه پژوهش و برنامه  گزارش 47

 

دانشگاه  .8 از  آمایش(  رویکرد  )با  کیفی  و  شار گزارش کمی  در سه  موجود  های 

 ج کشور آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و فرانسه از پن کانتخابی در هر ی

های  کیفی دانشگاه  و  رسی کمیبا هدف بر  ،حوزه وزارتیبه پیشنااد    طرح  این

 استرالیا   کانادا،  انگلیس،   مریکا،آ  کشور  پنج  از  یک   شارانتخابی هر  موجود در سه

ویژگی  و بررسی  به  تفاوتفرانسه،  تشابهها،  و  آنهاها    رویکرد  بر نی  مبت  ها ی 

 . پردازدی میآمایش سرزمین

 تنوع بخشی به استفاده از خدمات کادر آموزشی .9

خدمات اعضای    و  هامسئولیت  به  ترعمیق  نگاهی  با  تا  است  این پژوهش در صدد

را در س  ،ه گادانش  علمی  هیأت های دنیا  ایر دانشگاهتنوع خدمات کادر آموزشی 

عالی ایران    رای نظام آموزشهایی بوخته توان درس آممورد بررسی قرار داده تا ب

 پیشنااد داد. 

و فناوری نوآوری به صورت  های قانونی و انگیزشی برای انجام امور علمیشیوه  .10

 گروهی و مشترک

نگ  نیا با  تا  است  درصدد  مسئول  ترقیعم  یاه پژوهش  رسالت  هاتیبه    یهاو 

 ی و نوآور  یو فناور   ی م امور علمانجا  یبرا  یزشیو انگ  ی قانون  یهاوهشی  ، دانشگاه

صور گروهبه  بررس  یت  را  مشترک  همسو  یو  و  همسو  یینموده  نا    های یی و 

  نیموجود در ا یهایموانع و دشوار نیو همچن ی وزه آموزش عالح یهانامهنییآ

مام، بتواند    نیا  یبرا  ییها افت یره  هیدهد. تا ضمن ارا  توجه قرارد  را مور  ریمس

سیاری تصم  استگذارانیگر  نااد  رانیگم یو  و  متبوع   ر یگ  میتصم  یهاوزارت 

 باشد. 

سیاست .11 اجتماعی  الزاماپذیرش  و  راهکارها  عالی:  آموزش  شیوه های  های  ت 

 استفاده از ظرفیت رسانه ملی 

اجتماعی  رد زیر، به مسئله پذیرش  انجام مطالعات  با  ی  هاستسیا  طرح حاضر 

جمله:   از  شد،  خواهد  داده  پاسخ  عالی  در  ب  -1آموزش  تعامل  الگوهای  ررسی 

نقش رسانه ملی در قالب یک الگو و سبک و رویکرد آموزش بررسی    -2جاان  

 ارب جاانی تعامل رسانه ملی و آموزش و... بررسی تج -3غیر رسمی 
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 ی دانشگاه یکتب درس  نیتدو دوین مدل جامع تألیف وت .12

پیشِ تخصصی  گزارش  میرو  در  موجود، تمش  وضعیت  بررسی  ضمن  شود 

ن منابع مورد وثوق در ن و انتخاب کتب درسی دانشگاهی به عنوای تدویچگونگ

منظور طراحی و ترشته  به  انجام شود و مدلی  منابع درسی  های مختلف  دوین 

ت اساس  بر  برنامهجارب  دانشگاهی  رشته زیسته  و  ریزان  دانشگاهی  مختلف  های 

 شد. های مختلف درسی ارائه خواهد استناد رشته  همچنین نویسندگان پر

به ناشر  نشر دانشگاهی  مرکز    انتشارات سازمان سمت وتبدیل  کان سنجی  ام .13

 المللی ای و بینتخصصی دانشگاهی ملی، منطقه

های ملی و تجارب دو سازمان  تظرفی  المللی ون طرح با مطالعه تجارب بینای

توسعه خدمات آناا تا سطح رقبای    مرکز نشر کتب دانشگاهی، ارتقا و   سمت و

 . عه و راهکارهای مربوط ارایه خواهد شدطالی مالمللبین

 های مقطع کارشناسی با رویکرد ایجاد واحدهای تخصصیساماندهی رشته .14

از تجارب و رویکرده ابتدا برخی  این گزارش  الملل در زمینه  ا در سطح بیندر 

رشته دانشگاه  ساماندهی  در  مثال  برای  کارشناسی  مقطع  در  دانشگاهی  های 

هاروار و  در  آکسفورد  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  این د  براساس  و  ادامه 

پرداخته تغییر و تحوالت به وضعیت ساماندهی رشته ایران  های کارشناسی در 

به د پیشینه تحوالت  است.  آورده شده  شده  اجمالی  به صورت  و  بازخوانی  قت 

 ها و راهکارهای ممکن نیز در این زمینه ارائه شده است.حلاست و راه

   امدهایپ  و  دها یبا یخارج یدانشجو رشیپذ .15

مام  یکی دانشگاه  های نهیزم  نتریاز  ب  ی مطالعات  با  ارتباط  شدن    لمللیانیدر 

عال دانشجو  ،یآموزش  به  ییتحرک  د  و  دانشجو   گر،یعبارت   ی خارج  یجذب 

در جات جذب   وانتی است که چگونه م  نیا  شودیکه مطرح م  یاست. لذا، سوال

انجا   نبرای.  نمود  تمش  وثرترم  صورت  به  یخارج  یدانشجو   ای مطالعه  ماساس، 

پ   دها یبا  یبررس  نهیدر زم به عنوان اسناد   یخارج  انیجذب دانشجو  یامدها یو 

 .است یضرور  یریگمیتصم بانیپشت
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مدانش .16 به  نگاه  با  آینده  نسللفهؤگاه  و  سوم  هزاره  دانشگاه  جدید  های  های 

 دانشگاهی 

امروز، دنیای تغییرات پرشتاب تاثیر  اس  دنیای  نیز تحت  را  عالی  ت که آموزش 

د است.  داده  نسلقرار  از  صحبت  علمی  متون  در  و  دانشگاهی  محافل  های  ر 

بر تکامل نسل از دانشگاه نسل  های دانشگادانشگاهی است و رویکرد اصلی  هی 

اول به دانشگاه نسل دوم، دانشگاه نسل سوم و دانشگاه نسل چاارم استوار است. 

تواند باشد  ها چه میست که نسل بعدی دانشگاه ا  سوال این  ، هبا بیان این مقدم

اصلی  بررسی  .هایی داردو چه ویژگی این مطالعه در چند بخش  با  های مرتبط 

اند و چه  های دانشگاهی کدامها نسلپژوهش  و   ی ر متون علمد  : گرددگزارش می

پژوهشگران حوزه نهایی دارند؟  ویژگی -سلدیدگاه متخصصان آموزش عالی و 

 ها چیست؟های نسل آینده دانشگاههای دانشگاهی در خصوص ویژگی 

ها و  ها، چالشالملل یا خودگردان؟ اهداف، ضرورتهای دانشگاهی: بینپردیس .17

 نگاه آینده 

در کشور،   خودگردان  های دانشگاهی سترش سریع و تعداد زیاد پردیسنظر به گ

ضرورت و  اهداف  از  مجددی  ارزیابی  است  پردیسالزم  دانشگاهی  های  های 

موفقیت همچنین  و  کشور  در  شده  اندازی  راه  چالشخودگردان  و  های  ها 

نماید تا درک باتری از وضعیت فعلی  ها داشت. این امر کمک میروی آنپیش

دانشگاهی یسپرد آ  خودگردان  های  و  فعلی  پیامدهای  و  نقش  در  ها  آنتی  و 

آ حوزه  سیاستگذاران  بتوان  و  داشت  کشور  عالی  و آموزش  کشور  عالی  موزش 

این   در  مفیدتر  و  موثرتر  حکمرانی  و  سیاستگذاری  برای  را  دانشگاهی  مدیران 

 حوزه یاری نمود.

اول تا    یهادر برنامه  یورو فنا  قاتیتوسعه بخش علوم، تحق  یهابرنامه  لیتحل .18

 ششم

  یهای ریگجات  نیتریمحتوا، اصل  لیشود با روش تحلیتمش م  این گزارش  در

عالت  یهابرنامه آموزش  بخش  در  انقمب،  از  پس  ششم  تا  اول  علوم،    ،ی وسعه 

و مام  یبررس  یفناورو    قاتیتحق قانون  ی موضوعات  نیترشده  مواد  هر    یکه در 
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ها و  قرار گرفته، احصاء و ابعاد مثبت، نقصان  د ید تأکها موربخش  نیبرنامه در ا

 ها مشخص شود.آن یهاخمء

 های روز آموزش عالیبه چالش  سخگوییاهای پژوهشی در راستای پ طرح

پاسخگو   ی پژوهش   ی ها طرح  هدف  ن   یی با  چالش   ی ازها ی به  با  مواجه  و  م  نظا   ی ها روز 

در    ی استگذار ی و س   ی ز ی ر برنامه   ی برا حاصل از آن    ج ی کشور اجرا شده و نتا   ی عال آموزش 

 . رد ی گ ی مسئوالن قرار م   ار ی اخت 
 های اختتام یافته طرح  -

تطب - عال  یهااستیس  و   اهداف  انداز،چشم  ی قیمطالعه  آموزش    در  ی کمن 

 ؛منتخب یکشورها

 ؛ هیپادر علوم  یریپذاشتغال ی انسان هیو توسعه سرما لیتحل -

 ی؛ تحقق استقمل دانشگاه   ی ا ها در راست دانشگاه   ی د ی کل   ی ها ی ستگ ی شا   یی شناسا  -

 ؛ یرانی: تجربه دانش پژوهان ا یدر مطالعات آموزش عال ی ژوهدانش پ  ندیفرا -

ابزارها  یپژوهش  یهااستیس -  ل ی توسعه و تسا  یراب  ازیمورد ن  یاستیس  یو 

آفر تحول  دانشگاه  ور(مح  مسئله  ش )پژوه  نیپژوهش  مراکز  در  و  ها 

 ؛رانیا یمطالعه مورد آموزش عال -یوهشپژ

  ی دارشناس ی پد   ل ی تحل   ه ی : برپا 19  د ی در دوره کو   ان ی دانشگاه   سته ی لعه تجارب ز مطا  -

د IPA)   ی ر ی تفس  دانشجو   ران ی مد   ، ی علم   هیأت   ی اعضا   دگاه ی (  دانشگاه    ان ی و 

 ؛ تاران 

عال هشگرپژو  ستهیمطالعه تجربه ز - تأث  ی ان آموزش  تأم  ی اجتماع   ریدر    نیو 

 ؛ یومعم  یهاتیمنافع و مطلوب

 ؛ همدان   نا ی س ی در دانشگاه بوعل   ی گاه دانش   ی ن ی کارآفر   ی ز سا اده ی پ   ی ها نه ی زم   ی بررس  -

تطبمط - کشورها  یقیالعه  زم  شرویپ   یتجارب  تلف  نهیدر    ؛ یقیآموزش 

 ؛رانیا ی الآموزش ع  یارب یی هاهیمارسد

( یو فناور  قاتی)وابسته به وزارت علوم، تحق  یوزش عال مراکز آم  یسامانده  -

 ؛نیسرزم ش یبر آما دی أکاستان فارس با ت

 ؛یریگاندازه یها: شاخص رانی ا ی لدر آموزش عا یموزشعدالت آ -
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آم  ی برنامه درس  یسازمدل - نظام  عالسبز در  مو:  رانیا  ی وزش  : یردمطالعه 

 ؛داریپا یو آموزش کشاورز جیرورشته ت یاسنمقطع کارش

پ   ن ی تدو  - مد   ی ساز   اده ی و  بر    ی آمار   ی ها داده   ت ی ف ی ک   ت ی ر ی نظام  منطبق 

 ؛ کشور   ی ا و حرفه   ی ش فن ده در سازمان آموز دا   ت ی ف ی ک   ی الملل ن ی ب   ی انداردها است 

مطلوب نظام آموزش    ی ران حکم   ن ی تدو   ی برا   ی فلسفه آموزش عال   ی ق ی مطالعه تطب  -

 ؛ ران ی ا   ی عال 

 ؛ کرونا درباره بحران    ان ی انشجو نگرش د سنجش    ی مل   ش ی ما ی پ  -

 ؛ رجند ی ب در دانشگاه    ی دانشگاه   ی ن ی کارآفر   ی ساز ه اد ی پ   ی ها نه ی زم   ی بررس  -

 ؛ نون بودجه کل کشور قا   9بند ح تبصره    نحوه تحقق اهداف   ی بررس  -

 ؛ ستعدان در کشور و پرورش م   یی شناسا   ی ها ت ی او فعال نااده   ی تجربه نگار  -

مث  ینیبازآفر - به  بن  ستمیاکوس  کیبه  ادانشگاه  دانش  طراحانیتوسعه   ی : 

 ؛هیاروم یآن در دانشگاه صنعت یپلتفرم و اجرا

دانشکدهپیمایش   - در  دانشجویان  تحصیلی  فعال  و    یهامشارکت  فنی 

 ؛ی کشورهاماندسی دانشگاه

 بازشکافی سکانداری در آموزش پزشکی. -

 ی و فناور  قاتی تحق  ، یالهفتم توسعه بخش آموزش عبرنامه   قیکارگروه تلف

سال  از پشت  1399  ابتدای  مطالعات  درکارگروه  هفتم  برنامه  آموزش    یبان  بخش 

سلسله سخنرانی در عالی  را  برگز  هایی  نمودا موسسه  تا دی    ر  ادامه    1400ماه  که 

مقام   1400اسفند  دریافت.   از سوی  توسعه  برنامه هفتم  تلفیق  مسئولیت کارگروه 

بهع  وزارت  محو  الی  شد.موسسه  این    ل  درج  مأموریتپیرو  اندک    دید  فرصت 

 :م رسیداقدامات زیر به انجا

 ؛ بندی تدوین برنامه تدوین مراحل کار و زمان  -

 ؛ مه یق برنا ارگروه تلف ذیل ک   ی ص تخص های  طراحی کمیته  -

در زمینه تدوین  برگزاری کارگاه ملی تبادل تجربیات    اید مقدمات طراحی و تم  -

 ؛ های توسعه برنامه 
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شتیبان بخش آموزش عالی برنامه هفتم  های شیوه تلفیق مطالعات پ تایه سناریو  -

 سعه کشور؛ تو 

در کارگروه    عتف برای مشارکت های وزارت  معرفی نمایندگان معاونت   برای مکاتبه   -

 . برنامه   تلفیق 

 «)ازما(  ییجراا رانیدم بان زپژوهشگران به    ده یای »تیریمد یهاگزارش

که    یز موضوعاتا  یکی  ن،یباط با جااد تببدر ارت  یمقام معظم رهبر  اناتیبمتعاقب  

  در حوزه علم  نییتبرا ممکن ساخت،    نییبه واقع جااد تب  توانیبا تمسک به آن م

حق در  که  آگاه   تقیاست  و  را    یعلم  تصو  یابرعرصه  واقع  دنی کش  ریبه   ت یآنچه 

ا ب  یرانیجامعه  پ   ش یاست  اسازدیم  سریم  ش یاز  پژوهش و    مؤسسهاستا،  ر  نی. در 

عال  یزیربرنامه برا  ک یاز    ی آموزش  کار  یاثرگذار  هایجنبه   نییتب  یسو    ی بردو 

علم  ی دستاوردها عمل  یژرف  عرصه  در  ا  ، خود  سوو   ی هدفگذار   گری د   یز 

تصم  زای ن  هیابرپ  یآت   یعلم  یهاتیفعال و  عال  رانیگمیجامعه  آموزش    ،یحوزه 

کرده    ی« طراح)ازما(  ییاجرا  رانین مدبه زبا  پژوهشگران  دهیرا با عنوان »ا  یمستند

کرده   تیروا  رانیگمیو تصم  رانیرا به زبان مد  یعلم   یهاافتهیآن    قیراست تا از ط

 ی را برا  ییرهایمسآن موضوع،    هاستیباشیالزمات و پ ها،  ن چالشو با در نظرگرفت

مد  یسازیی اجرا به  باره  شناادیپ   ییاجرا   رانیآن  با  ا  یریگدهد.   مستند   نیاز 

دارد ضمن  مؤسسه نظر  تول  جی ترو  در  دانش  و  در    دیعلم  شده  انباشت  ، مؤسسهو 

 . دینما نییتبرا   یحوزه آموزش عال رانیگمیو تصم رانیمد ین از سوآ یریکاربردپذ 
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 های پژوهشی رحار طانتش

پژوهش  - ت   ی ماارت   ی ها آموزش   ی شناس ب ی آس   ی طرح    -ی فن   ی ها بر آموزش   د ی ک أ با 

 ؛ 1400بابود، زمستان    ی برا   یی راهکارها   ه ی را کشور و ا   ی عال آموزش    ی ماارت 

 ؛ غربی   ستان آذربایجان علم و فناوری ا   ها و مراکز دانشگاه تحلیل و طراحی نقش   -

شغل  - فرسودگی  مد ی  ارزیابی  شاروندی  وزارت  یران  و  ستادی  حوزه  کارکنان  و 

 . علوم، تحقیقات و فناوری 

 های تخصصی زارشانتشار گ

  ی ام احک   ه ی توسعه به منظور ارا   ی ها در برنامه   ی ماارت   ی ها آموزش   گاه ی جا   ی بررس  -

 ؛ 1400برنامه هفتم، زمستان    ی برا 

از آغاز  یزی آموزش عالی  ر پژوهش و برنامه  مؤسسه عملکرد پژوهشی تایه گزارش  -

 تا کنون؛ 

 انتشار کتاب 

ب   ستهیشا  ی ماندس  یلیص تح  یهادوره  یحطرا  یراهنما» - بر ا تمرکز  محور: 

برنامه  مؤسسه،  «اطمعات   یورفنا  یناسه کارشدور و  آموزش پژوهش  ریزی 

 ؛ عالی 

 .1400ات جااد دانشگاهی، ن انتشار، سازما«هاخودگردانی مالی دانشگاه» -

 های علمی انتشار مقاله

اعتبار   ی طراح  - فصلنامه    ، کشور   ی ها شگاه دان   ی برا   ی آموزش   ت ی ف ی ک   ی الگو   ی اب ی و 

 ی؛ باشت   د ی گاه شا دانش   ، ی آموزش   ی ها در نظام   ی ز ی ر و برنامه   ت ی ر ی مد 

ساختار    ی ابعاد و بررس   ل ی : تحل ی ش عال خوب در آموز   ی مفاوم حکمران   یی بازنما  -

و  شاخص   ی عامل  پژوهش  فصلنامه  در ز ی ر برنامه ها،  عال آ   ی  ان  زمست   ، ی موزش 

 ؛ 1400

 ترویج و انتشار دانش در حوزه آموزش عالی 
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  ، ی شاروندان تاران   دگاه ی اس د س بر ا   م ی تحر   ط ی ا در شر   ی ابعاد تاب آور   ی بند   ت ی اولو  -

 ؛ 1400زمستان    ، ی الملل ن ی ب و    ی اس ی س   ی ها ش فصلنامه پژوه 

الگو  - کتابخانه د   ی اب ی استعداد   ی ارائه  کتابداران  وز   ی دانشگاه ی  ها ر  به  ارت  وابسته 

تحق  ز ی ور فنا و    قات ی علوم،  مطالعه  برنامه فصلنام   ، ی ا نه ی م :  و  پژوهش  در    ی ز ی ر ه 

 ؛ 1400ان  زمست   ، ی آموزش عال 

پ   ی نگاه  - ع آمو   ی توسعه کم   ی امدها ی به  نااد   ی تامل   ؛ ی ال زش  مند  نظام   ی ز سا نه ی بر 

نظام   ت ی ف ی ک   ن ی تضم و    ی اب ی ارز   ش ی هما   ن ی پانزدهم ،  ( TQM)   ت ی ف ی ک  های  در 

 ؛ 1400ی، کردستان  دانشگاه 

مرانی برنامه درسی و  راحکمرانی و حک و چارچوب مفاومی ف در آمدی بر مبانی   -

 . ها لی در کنفرانس ارتقاء کیفیت آموزش عا 

 های علمی سخنرانی

تخص وبینا  - »مشاغل ر  ماارت   صی  آ و  فرصت ینده  های  در  )واکاوی  شغلی  های 

 ؛ 1400ای، زمستان  آموزش فنی و حرفه   «. سازمان اقتصاد جدید( 

نشس  - دانش هفدهمین  علمی  تاران،  آموختگا ت  دانشگاه  آیند ن  موضوع    ه با 

 ؛ 1400ماه    بامن   6  های انسانی، دانشگاه تاران، سرمایه 

تلفیق تی نخس  - کارگروه  جلسه  برنامه غاز سرآ » ن  بر  توسعه   ی    مؤسسه .  « هفتم 

 .1400عالی، اسفند   ریزی آموزش پژوهش و برنامه 

 شارکت اجتماعی م 

کارگاه   - تدو   ی آموزش   ی طراح ی» تخصص برگزاری  درس   ن ی و  دانشگاه  در    « طرح 

 ؛ دامغان 

بررسی   - و  » نقد  عال   ی برا   ی کاربرد   ی ها ی پداگوژ کتاب  و    ی ر ی ادگ ی :  ی آموزش 

  ی . موِرل ی ه قلم دان ا  ب   « ی ا رشته ن ی ب   ی امه درس لب برن در قا   ی واقع   ی ا ی در دن   ی ر آو نو 

 ؛ ( ی درس   مطالعات برنامه   ی شناس )منبع   س ک ی کانال ر ،  ( 2021)   ل ی و غمم جم 

«، دانشگاه  ها دانشگاه   ی ال م   ی کتاب خودگردان   ی س کتاب »نقد و برر   ی نقد و بررس  -

 ؛ ی تاران جااد دانشگاه 
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 ؛ ک ی آکادم   ی در ارتباط با کتاب قلدر   نا ب ی ا   ی مصاحبه با خبرگزار  -

 ؛ « انی آموزش عالی حکمر » پادکست    شار انت  -

تطبیق   انتشار  - و موشن گرافی طرح مطالعه  اهداف  آموزش  سیاست   ی  های کمن 

 ؛ منتخب   کشورهای   عالی در 

پژوه و    است ی نااد س  ن ی و مؤثرتر   ن ی تر مام  1400 ی ات ی انداز عمل چشم تایه بروشور  -

 ی؛ ا و منطقه   ی در سطح مل   ی ال ع   ش کانون تفکر در حوزه آموز 

 دارک علمی و انتشارات ناد و م و مرکز اسکتابخانه 

 انتشار کتب علمی و تخصصی

با توجه به رسالت، اهداف  مؤسسه و مرکز اسناد و مدارک علمی و انتشارات نه کتابخا

و دانشجویان  ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران  به منظور    سسه،و مأموریت مؤ

پژوهشی  گاهی و  های دانشکتابخانه  شمار   و در  تشکیل شده استیلی  کمتتحصیمت  

فارسی،  علمی به صورت کتاب )   عنوان منبع  11000است. در این کتابخانه بیش از  

ان فارسی  فشرده به زبوح  نامه، مقاله، گزارش، نشریه و لپایان  التین(، طرح پژوهشی،

ت با  انگلیسی  دأ و  وجود  عالی  آموزش  حوزه  بر  میرد  اکید  سعی  سیاست و  با    شود 

کمجموعه  روزترین  ارآمد  سازی  قرار به  مخاطبان  دسترس  در  و  تایه  علمی  منابع 

دانش در این حوزه    نیز با تولید و انتشار  مؤسسهتشارات و چاپ و نشر  دهد. بخش ان

ازهای مخاطبان خود که شامل سیاستگذاران، پاسخگوی نی  که  کندهمواره تمش می

به   برای نیل مؤسسهو    باشد  عالی است،ان آموزش  ان و دانشجویحققمریزان،  برنامه

تیابی پژوهشگران و  پژوهشی خود همچنین ساولت و سرعت دس  -»اهداف« علمی

  یی، های گوناگون، به شناسای و تخصصی رشتهدانشجویان سطوح تحصیمت تکمیل

به  ی، چاپ و نشربررسی تخصص انتشارات خود،  ده  گزی  از طریق ساز و کار کمیته 

مع-آثارعلمی ورپژوهشی  مبادرت  کتبری  اهزد  برآورنده  عالی  ه  آموزش  نظام  داف 

 کشور باشد. 
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 مطابق جدول زیر است: مؤسسه شار های در دست انتکتاب -

 عنوان کتاب  ردیف
ارسال جهت 

 داوری
اعمال 

 اصالحات 
ارسال 

 چاپ  جهت

1 
عال   ی هبر ر  آموزش    جاد ی ا   ی برا یی  ها ن ی تمر )   ی در 

 ( تفاوت 
  ✓ 

 ✓   یران نشگاهی ا زندگی دا   ی نسل   ن ی الت ب تحو  2

3 
عال   ی ه شفا   خ ی تار  روا )   ران ی ا   ی آموزش  جعفر    ت ی به 
 ( ان ی دار   ی ق ی توف 

  ✓ 

4 
  ی ل عا   آموزش   مؤسسات ها و  دانشگاه   ی مذاکرات روسا 

 ی و پژوهش 
  ✓ 

5 
مد   ی الگو  دانشگاه   تاران   ی ار ش   ت ی ر ی تعامل  و  با  ها 

 ی پژوهش   و ی  مراکز آموزش عال 
  ✓ 

  ✓  ی و توسعه انسان   ی عال   آموزش  6

7 
اند آمو   ی ش ی بازاند  آفر   ی ز ور شه ی زش:  و    نشگر، ی نقاد 
 دار ی پا   ی ست ی و ز   ا ی پو   ی ر ی ادگ ی ی بسو   ی راه 

 ✓  

  ✓  ی آموزش پزشک   / ی ر ی ادگ ی دانش،    ی بازشکاف  8

9 
عال  آموزش  سوم،    ی حقوق  آموزش    سسات مؤ جلد 

 ی انتفاع   ر ی و غ   ی خصوص   ی ال ع 
 ✓  

10 
مد   ی الگو  دانشگاه تار   ی شار   ت ی ر ی تعامل  با  و  ان  ها 
 ی پژوهش   و   ی ل اکز آموزش عا مر 

 ✓  

11 
  ست ی ز   ت ی روا )   ی در آموزش عال   ی سلوک دانش پژوه 

 ( ی ران ی ا   برجسته   استادان   ی ه دانش پژو 
 ✓  

12 
  ی علم و فن آور   ، ی های آموزش عال است ی س ها و  برنامه 
 هند   بر تجربه   ی ر مرو   ی وآور و ن 

 ✓  

  ✓  ی رب و تج   ی تئور   ل ی تحل   ؛ ی انسان   ه ی سرما  13

14 
  در   ی مش مطالعات خط   ی ها داللت   ؛ ی مش خط   ند ی فرا 

   ✓ ران ی ا   ی نظام آموزش عال 
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 تهای انتشاراسایر فعالیت

 : ناشران( ی فرهنگ جمنپند )ان ی تاب دانشگاهک یشگاه مجازیت در نماکشر -

 .الیر 080,180,21 ارزش جلد به 65اد  تاب به تعدکفروش  •

 :(رانیات ایادب تاب وکانه )خن تاب تاراک یشگاه مجازیت در نماکشر -

 . الیر 600,005,47 به ارزش  دجل170به تعداد  تابکفروش  •

 : زه و دانشگاهتاب با پژوهشگاه حوکمبادله  -

انتشارات    34ارسال   • از  ارزشب  مؤسسهجلد  به  یر   000,700,20  ه  ال 

 ؛ هدانشگا  وزه وپژوهشگاه ح

و  49افت  یدر • حوزه  پژوهشگاه  انتشارات  از  به  جلد  ش  رزا  دانشگاه 

 .الیر 000,700,20

 ریزی آموزش عالیهبرنام سسه پژوهش و  ؤنشریات علمی م 

 ریزی در آموزش عالی و برنامه  پژوهشالف: فصلنامه  

 ؛ یدر آموزش عال یزیرامهرنب  پژوهش و  انتصاب مدیر داخلی فصلنامه -

  یدر آموزش عال یزیرپژوهش و برنامهته در فصلنامه ت صورت گرفاقداما ریسا -

 زیر است: مطابق جدول 
 تعداد  اقدامات انجام شده  ردیف

برای هر مقا   االت فت مق دریا  1 نویسندگان، تاریخ  له و  و تشکیل پرونده  نام  ثبت عناوین، 
 دریافت مقاله، نشانی و .... 

60 

 60 تحریریه   هیأت به سردبیر/ بررسی اولیه  ارسال مقاالت جدید برای   2
 60 نظرهای آناا در خصوص داوری یا رد مقاله تحریریه و اعمال    هیأت دریافت نظر سردبیر/  3
 104 الت برای داوران تعیین شده مقا ل  ارسا مه و برگه ارزیابی مقاالت و  یه نا تا  4
ن و کد  و درج عنوا رونده مقاله  ران و درج نظر آناا در پ او د   دریافت برگه ارزیابی مقاالت از  5

نتیجه داوری و مشخصات حساب داور  ان در جدول حق الزحمه  مقاله، تاریخ دریافت، 
 داوری مقاالت 

53 

ج  6 نویسنده/گ دولی  تایه  نام  مقاله،  عنوان  ک شامل  نتیجه  ان،  و  داوران  اسامی  مقاله،  د 
   یه به منظور تعیین تکلیف یر حر ت   هیأت داوری و ارسال برای سردبیر/ 

165 

نامه اصم تای  7 و  ه  داوران  یکایک  نظر  و درج  مقاالت  نویسندگان ارسال  ح  به  برای    آناا 
 اصمح مقاله 

9 

 29صورتجلسه و    اله و دگان در سایت و درج در پرونده مق نویسن اعمم مقاالت رد شده به   8
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 تعداد  اقدامات انجام شده  ردیف

 های مربوط به آن بایگانی فایل 
ا   دریافت  9 ارس   ح صم مقاالت  و  نویسندگان  از  سردبیر شده  به  برای  تحری   هیأت / ال  ریه 

 تعیین داور ناایی 
11 

 11 ناایی وران  ه و تایه برگه ارزیابی مقاله و ارسال آن برای دا آماده سازی مقاله اصمح شد  10
ثبت نظر وی در پرونده مقاله و ارسال به اصمحات مجدد یا    ایی و دریافت نظر داور نا  11

 برای چاپ   له قا پذیرش م 
5 

 7 و ارسال آناا برای ویراستار    101تین فصلنامه  ی تفصیلی ال ها ازی چکیده آماده س  12
 7 ( 1400)پاییز    101و نمونه خوانی مقاالت فصلنامه شماره  ویرایش   13
( بعد از صفحه بندی برای  1400)پاییز    101صلنامه  الت ف بازنگری و ناایی کردن مقا  14

 ارسال به چاپخانه 
7  

ناایی پی دی اف مقاالت شماره  ف مقاله و    تعادنامه چاپ ها و فرم  نامه   ه ی تا  15   101ایل 
 سندگان ی ا به نو ارسال آنا فصلنامه برای  

7 

  ( 1400  )پاییز   101انتشار فصلنامه   16
 7 آن بر روی وبسایت فصلنامه مقاالت    و   101قرار دادن فصلنامه شماره   17
ادی علوم  ایگاه استن دن آناا در پ آن و قرار دا مقاالت و   101ه آماده سازی فصلنامه شمار  18

   ( به منظور نمایه سازی در آن پایگاه ISCجاان اسممی) 
7 

  اه وزارت ارشاد پایگ   ( در 1400)پاییز    101اعمم وصول فصلنامه   19
 7 و ارسال آناا برای ویراستار   102های تفصیلی التین فصلنامه  چکیده آماده سازی   20
  7 ( 1400مستان  )ز   102اره  ت فصلنامه شم ایش و نمونه خوانی مقاال یر و  21
( بعد از صفحه بندی برای  1400)زمستان    102بازنگری و ناایی کردن مقاالت فصلنامه   22

 نه چاپخا ارسال به  
7  

ناایی پی دی اف مقاالت شماره  ه چاپ مقاله و  ادنام ها و فرم تع نامه   ه ی تا  23   102فایل 
 سندگان ی سال آناا به نو ار ی  فصلنامه برا 

7 

 1 تحریریه و تشکیل آن   هیأت ستور جلسه  وتنامه و د تایه دع  24
 7 اوری مقاالت برای داوران و ارسال آناا د نامه  گواهی   تایه  25
 3 ال آناا و ارس پذیرش مقاالت برای نویسندگان    هی گوا   ه تای  26
  48 تایه حق الزحمه داوری برای داوران مقاالت  27
 12 مه حریریه فصلنا ت   هیأت حق الجلسه اعضای    یه تا  28
  بانگام سازی مطالب و اطمعات نشریه در وبسایت فصلنامه  29
اطمعات  ،  ه ی ارکان نشر ،  ه ی نشر   ی ا نامه اطمعات شناس کمیل اطمعات اولیه، اطمعات تماس،  ت  30

 علوم ت  ار بندی نشریات وز در سامانه رتبه   ر ی سردب مربوط به  اطمعات  و    ران ی دب گروه  
 

فصلنامه همراه با فایل    100تا    51ه از شماره  الت چاپ شد مربوط به مقا تایه اطمعات   31
 آناا و نتایج داوری برای فراتحلیل فصلنامه   مقاالت و داوران 
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 ان یلنامه اقتصاد توسعه دانش بنفص  ب:

مؤسسة بنیان،  اساس نیاز کشور به تولید و ترویج دانش در رابطه با اقتصاد دانشبر

و   عالیبرنامهپژوهش  ا  ریزی آموزش  به  علمی  اقدام  توسعه "نتشار فصلنامه  اقتصاد 

بنیان فصلنامه    )بنا  "دانش  است.  نموده  ایران(  علمی  مجمت  جدید  نامه  آئین  بر 

بنیان یک نشریه علمی در حوزه میان رشته صتقا رسالت   .ی استااد توسعه دانش 

بنصلنامه  ف دانش  توسعه  ترو  یسازبرجسته   ان«ی»اقتصاد  »توسعه   میپاراد  جیو 

مل  ان«یبن  دانش  یاقتصاد جاان   یدر سطوح  اوا  یو  از  که  ب  لیاست  در   ستمیقرن 

 .سته اترفگشکل  شرفتهیپ  یگذاراستیو  محافل س یجامعه دانشگاه 
 

 است:زیر  به شرح  اقتصاد توسعه دانش بنیانه  اماقدامات صورت گرفته در فصلن
 تعداد  موضوع  ردیف 

 12 دبیر علمی  ایه  بررسیکل  د تعدا 1

 7 های انجام شده  کل داوری تعداد  2

 2 دبیر علمی  در حال بررسی توسط 3

 1 ارسال شده برای داوری  مقاالت  4

 2 ویرایشی  نیازمند اصمحاتمقاالت  5

 3 ده آماده چاپ ویرایش ش مقاالت  6

  ( 1400ه )زمستان چاپ فیزیکی اولین شماره فصلنام 7
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 و خدمات آماری   هافعالیت

 های آماری گزارش

ا به  توجه  جایگاه  با  و  امرهمیت  در  نظام   یزیربرنامه  ،یگذاراستیس  آمار  و 

نظام  جادیا  ،یریگمیتصم توسعه  و  یآمار  یاهو  اولؤثر  م  کارآمد  الزامات  و   هیاز 

برنامه  یضرور راست  . باشدیم  یزیردر  همین  برنامه  سسهمؤا  در  و   ریزی پژوهش 

عالی   برنامهآموزش  به  عالی  آموزش  آمار  ارائه  به  تصمیمریاقدام  و زان،  گیران 

 نماید. از جمله:ان آمار میمتقاضی

 ؛یاسمم یمجلس شورا  یهاپژوهش مرکزارائه گزارش به  .1

 ؛نااد نمایندگی مقام معظم رهبریبه ارش گزارائه  .2

 ؛ ورای عالی انقمب فرهنگیشه رش بارائه گزا  .3

 ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیارائه گزارش به  .4

 ت علمی و فناوری ریاست جماوری؛معاونارائه گزارش به  .5

 ارائه گزارش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسممی؛  .6

 ریزی استانی؛ هارائه گزارش به سازمان مدیریت و برنام .7

 ز آمار ایران و ... . ارائه گزارش به مرک .8

نظ سازی  پیاده  در  کیفیتمشارکت  مدیریت  راستای  ام  در  برنامه   داده 

 کشور   ارتوسعه آم 

د  ندارر سامانه دفتر استاو بارگذاری د عالی  آموزش طمحاتاص تایید و یفتعر -

 مرکز آمار؛ 

 ران؛کمیته فنی کیفیت داده مرکز آماری ایمشارکت در  -

آئین  - تصویب  در  اجراییمشارکت  اهتمامواهیگ  اعطای  نامه  کیفیت   نامه  به 

 داده مرکز آمار ایران.
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 لمللیاهای علمی و بینهمکاری

 مللی الدانش علمی ملی و بین  ی ازگیروسعه فضای بهرهت

در  هم  شرکت  سراسری  نشست  مدیسیزدهمین  و  معاونان  ران اندیشی 

علم  های  پژوهشی و پارک  مؤسساتا، مراکز آموزش عالی،  هالملل دانشگاهبین

 ؛ و فناوری

برگزا برنامه  برای  بینت ری نشسریزی  د  ، در حدومؤسسهالمللی  های مشترک 

 . 1401ت در سال نشس 3

 داخلی و خارجی  لمی و پژوهشیها و مراکز عا دانشگاهمل ب تعا

 جدول زیر:علمی داخل کشور، به شرح نامه همکاری با مراکز عقد تفاهم  
 

 ردیف 
 طرف 

 نامهتفاهم 
تاریخ عقد 

 نامه همتفا
 طرفین امضاکننده 

دوره 
 امهنتفاهم 

تفاهم نامه
ی منعقده 

ها
 

1 
  دانشگاه 
 ان یفرهنگ

29/10/1400 
طاهری نیا  اقر دکتر علی ب

  و دکتر حسین ( مؤسسه)رییس 
 خنیفر )رییس دانشگاه( 

 سال  2

2 
  قات یتحق مرکز
  یعلم است یس

 کشور 
1/11/0140 

دکتر علی باقر طاهری نیا  
سید  ( و دکتر  مؤسسه)رییس 

سروش قاضی نوری نائینی 
 قات( تحقی )رییس مرکز

 سال  4

3 
پژوهشگاه  

و   یبدن   تیترب 
 ی رزشعلوم و

24/11/1400 
ی باقر طاهری نیا  ر علدکت

تر علی  ( و دکمؤسسه )رییس 
 شریف نژاد )رییس پژوهشگاه( 

 سال  4

4 
  نگستانفره

 هنر
12/11/1400 

کتر علی باقر طاهری نیا  د
رضا  ( و دکتر علیمؤسسه)رییس 

 اسماعیلی )دبیر فرهنگستان( 
 سال  4

5 
  ژوهشکدهپ

 مه یب 
25/10/1400 

نیا )رییس    طاهری   دکتر علی باقر 
ر حمید کردبچه  دکت   ( و مؤسسه 

 وهشکده بیمه( )رییس پژ 
 سال  3

6 
امور   سازمان 
 ان یدانشجو 

1/12/1400 
ییس  ر علی باقر طاهری نیا )ر دکت 

( و دکتر هاشم داداش پور  مؤسسه 
 امور دانشجویان( )رئیس سازمان  

 سال  4

 و اجرایی  های علمییتفعال
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 ردیف 
 طرف 

 نامهتفاهم 
تاریخ عقد 

 نامه همتفا
 طرفین امضاکننده 

دوره 
 امهنتفاهم 

تفاهم
نامه 

ها
ی در 

ت اجرا
دس

 

7 
و   یعلم معاونت
  استیر  یفناور

 ی جماور

طی مراحل  
 امضا 

ی باقر طاهری نیا  ر علدکت
تر مادی  ( و دکمؤسسه )رییس 

الیاسی )معاون سیاستگذاری و  
ت علمی و فناوری  توسعه معاون 

 ماوری( ریاست ج

 سال  4

8 
سازمان  
سنجش  

 آموزش کشور 

حل  طی مرا
 امضا 

دکتر علی باقر طاهری نیا  
( و دکتر  سهمؤسس )ریی

عبدالرسول پورعباس )معاون  
رییس سازمان سنجش  زیر و و

 کشور( وزش آم

 سال  5

9 
عالی  شورای 

  آموزش و
 پرورش

طی مراحل  
 امضا 

دکتر علی باقر طاهری نیا  
د  ( و دکتر محمومؤسسهرییس )

عمانی طارانی )دبیرکل شورای  
 ش( عالی آموزش و پرور

 سال  4

10 
سازمان  

مدیریت بحران  
 ور کش

مراحل   طی
 امضا 

دکتر علی باقر طاهری نیا  
( و دکتر محمد  ؤسسهمرییس )

امی )رئیس سازمان  سن ن ح
 ت بحران( مدیری

 ال س 4

 

نامه  ی بالقوه برای عقد تفاهمسسات و مراکز علمی، پژوهشی و اجرایؤبررسی م 

 ؛ های علمیهمکاری و گسترش همکاری

مکاری منعقده با  های هجلسه در خصوص اجرایی سازی تفاهم نامهبرگزاری   

 ؛ ها نامهنمایندگان تفاهم

اعضای  اط  به  رسانی  علمی    هیأتمع  یاوران  و  تفاهم  در مورد    سسهمؤعلمی 

زمینهنامه و  منعقده  همکاری  همکارهای  میان  های  مراکز    مؤسسه ی  و 

 ؛ وزشی و پژوهشیآم

تفاهم   طرف  مراکز  برخی  با  اجرایی مکاتبه  جات  پیگیری  و  مفاد  نامه  سازی 

 ؛ نامه فاهم ت 

 ؛ سسه مؤ ی  مللی جات عضویت حقوق ال بین های  بررسی و شناسایی برخی انجمن  

 ؛اعمم تمایل به همکاری دوجانبه و مشابه خارجی  مؤسسه 2مکاتبه با  

کتب مورد    علمی و یاوران علمی در خصوص اعمم   هیأت ه اعضای  ب ارسال نامه   

 و پژوهشگاه.   مؤسسه یرو نامه تبادل کتاب میان  اه، پ نیاز پژوهشگاه حوزه و دانشگ 
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 شاوره ، پیشنهاد و مایه ایدهو ار  تعامل با وزارت عتف 

اسخ برای نامه ارسالی از وزارت علوم در خصوص کاربرگ سوال از وزیر  تایه پ  

 ؛ وختگانلوم، با مشارکت گروه آمار و رصد اشتغال دانش آمع محترم 

ایده  ممحظات  ارایه  و  در  ها 

محترم  س   خصوص وزیر  خنرانی 

سال  علوم برای مراسم افتتاحیه  

پا علوم  دریجاانی  دانشگاه    ه 

 ؛شاید باشتی

پیشنااد  ار  محترم ایه  وزیر  به 

همه خصوص  در  گیری  علوم 

علمی برای   هیأتکرونا و روایت  

   ؛ل ترفیع و ارتقاحمرا

فناور  رویدادهای  تقویم  انه اعمم 

محترم   معاون  به  نوآورانه  و 

 و نوآوری وزارت عتف. وریفنا

 

 ی المللش تعامالت ملی و بینبسترسازی برای افزای

بامهبرن  برای  مجموع ریزی  نشسترگزاری  دانشه  و  تخصصی  افزایی  های 

بینهمکاری علمی  سال  های  در  اد1401المللی  در  نشستا،  برگزار مه  های 

 ؛ 1400شده در سال 

  هیأت المللی به اعضای  بینی  ها و رویدادهاهای همایش نی فراخوانرسااطمع 

علوم و  ان جاانی آموزش سازم ، مانند: سمپوزیوممؤسسهمی علمی و یاوران عل

بینتکنول کنفرانس  تبریزی،  شمس  برنامه  فراخوان  و  وژی،  مدیریت  المللی 

شرکت   هایرسانی بسیاری فرصتنشگاه سریمنکا، و اطمعاکارآفرینی توسط د

 ؛سسهمؤهای داخلی به اعضای در همایش 
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م  تفاه  ی با همتایان قطری، عطف بهاعمم آمادگی به وزارت عتف برای همکار 

 ؛ف و وزارت آموزش و پرورش قطریان وزارت عتنامه همکاری م

 هندی.  ناعمم آمادگی به وزارت عتف برای همکاری با همتایا 

 توسعه و ارتقاء فردی و سازمانی

 علمی   هیأتعضای  ارتقای ا

ارتقا  فرایند    و تشکیل کمیته منتخب   مؤسسهعلمی    هیأتعضو    6ء  پیگیری 

 جلسه کمیته(؛ 4)برگزاری 

تبدیل  یگیرپ   فرایند  پیمی  از  آزمایشی  وضعیت  رسمی  به   هیأت عضو    3انی 

 ؛مؤسسهعلمی 

تبدیل  یگیرپ   فرایند  از  ی  قطعی  آزمایشیرسمی  وضعیت  رسمی  عضو   1  به 

 ؛مؤسسهعلمی  هیأت

سال  متقاضیان  علمی    هیأتجذب  امور  پیگیری    جذب    1399فراخوان 

 ؛ نشست مقدماتی(  3)برگزاری 

 . ه سالیانه اعضای هیأت علمیپای ترفیعجلسه  1برگزاری  

 تخصصی های علمی و  شرکت در نشست

شی بروندادمحور در  های آموزتدوین دورهی  »راهنمای  وبینار علمیشرکت در   

 ؛1400ش ماندسی آموز، کُرسی یونسکو در «ماندسی حوزه

 . اتاق فکر آموزش عالیشرکت در پنل  

 اجرایی   -های علمی  توسعه و تقویت زیرساخت

 هانامهها و آئینمهنا شیوه  بازنگری

وهش و  پژهای پژوهشی مؤسسه  نامه اجرای طرح هبازنگری و اصمح اولیه شیو 

 موزش عالی؛ ریزی آبرنامه
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سسه پژوهش  مؤ  یتخصص  ی هارش گزا  ینامه اجراوهیشصمح اولیه  بازنگری و ا 

 ی؛ آموزش عال یزیربرنامهو 

شیوه  اولیه  بازنگری  و  ویژه  بررسی  اعتبار   مؤسسه علمی    أتهیاعضای  نامه 

 . ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه

 

تصمیم درگیریاهم  پژوهشی  شورای  فرایند  های  تسهیل  های راستای 

 پژوهشی

پژوهشی  جل  6برگزاری    زیر    حمصوبات آن به شراهم  که    مؤسسهسه شورای 

 است:

 ی؛ ال در آموزش ع   ی ز ی ر فصلنامه پژوهش و برنامه   ی الملل ن ی ب   ی ساز ه ی بر نما   د ی ک تأ  .1

 ؛ ی آموزش عال یفقت با انتشار واژه نامه تخصصموا .2

در  مؤسسه ییاجرا یهااستیس یها و رفع چالش هااستیس یبررس .3

 ؛ؤسسهم ی پژوهش ی هاتیباط فعالارت

  ی تخصص   ی زها ی م   ی انداز اه ر   ق ی از طر   مؤسسه   ی علم توسعه شبکه تعاممت   .4

 ی؛ پژوهش 

 ؛ ی شپژوه یهاطرح یتیریمد  یهادر چارچوب گزارش  یبازنگر .5

 ؛ ییاجرا  رانیمدپژوهشگران به زبان  دهیبروشور ا یسازییو اجرا یطراح .6

 . ی علم تهیأ  یگرنت اعضا نامهنییآ یایو اح یبازنگر .7

 هاتوسعه و ساماندهی زیرساخت

 مؤسسهگاه بروزرسانی وب

وبگاه   یاصفحه  جادیا  م  مؤسسه  در  عنوان  با    زیتحت  مطابق  خدمت 

 اطمعات؛  یفناور سازمان یشده از سو فیتعر یهاشاخص

و    یسازادهیپ   یاطمعات، برا  ین فناورو تعامل با سازما  یریگیمطالعه اسناد، پ  

بر    یاطمعات مبن  یسازمان فناور  یشده از سو  نییتع  فیلنمودن تکا  ییاجرا

 ؛یکیلکترونخدمات ا تیفیو بابود ک یساز ه ادیپ 



 66 حوزه معاونت پژوهشی 

 

 ؛سرور لی و مگاه مستمر وب  یهایبروزرسان 

پژوهشی خارجی مشابه، برای توسعه وبگاه    اتمؤسساز    گاه برخی وب   بازنگری 

 ؛مؤسسهی انگلیس

وب  محتوای  مح  مورد  در  مؤسسهگاه  تقویت  و  انگلیسیتوارزومه  اعضای    ی 

 .مؤسسه علمی  هیأت

 ی افزارهای سختختیرساتجهیز و بهبود ز

 ؛ UPS دستگاه عدد باتری برای 20ض و تجایز خرید، تعوی 

 ؛مؤسسهاه دیزل ژنراتور رای دستگخرید و تعویض یک عدد باتری ب 

 های کامپیوتری؛سیستم  افزاری برخیسخت  ارتقاء 

 ؛ پرینتر یک دستگاه دخری 

 ؛اتاق سرور یکیزیف یبروزرسانور نجام اما 

 . سامانه ساام یهاسرور یو نگادار ریتعم 

 زاری افیبانی نرمپشت

 ؛ مؤسسهبروزرسانی و پایش مستمر سرورهای موجود در  

 ؛ مؤسسهز شبکه، اینترنت و اینترانت مستمر ا پشتیبانی کامل و 

 ؛(مر جلسات )مجازی و حضوریشتیبانی مستپ  

 اندیشی درون سازمانی هم

همنشس  4ی  برگزار  جات  اموافزایی  ت  انجام  گروه در  مدیران  با  پژوهشی  ر 

 کتر حسینی؛ دخانم آقایان دکتر منیعی، دکتر روشن، دکتر انتظاری و 

 اه؛و جناب آقای دکتر فراستخوده پژوهی نشست با گروه آین 2برگزاری  

ریزی در آموزش عالی  فصلنامه پژوهش و برنامه  نشست با سردبیر  2برگزاری   

 استخواه؛ر فردکتآقای 

( آقای  IRریزی، نظارت و ارزیابی ) مدیر محترم برنامهیک نشست با    برگزاری 

 دکتر مرجائی؛ 
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سعنش   3برگزاری    دکتر  آقای  با  آمار  گروه  در  داخلی  و  ست  شست ن  2یدی 

 مرجعیت آمار   در  مؤسسهاز حقوق  ر خصوص دفاع  خارجی در وزارت عتف د

 ؛ آموزش عالی

شور  جلسه  انتشبرگزاری  درتصمیم ای  بر  تاراای    هایفعالیت  خصوص  گیری 

 .انتشارت موسسه

 

   





 

 بعحوزه معاونت توسعه مدیریت و منا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

   

 معاونت توسعه مدیریت و منابع حوزه          
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گزاری  ها و بارسسه  ارسال  به بانکؤب های مامضاء حساهای تغیر  تایه فرم  .1

 های مربوطه در سایت

در .2 اختصاارسال  و  سایر  و  حقوق  وجه  ع    صیخواست   طریق و  از  مرانی  

  آنیید أ سامانه  و پیگیری ت

 پیگری رفع مغایرت  های بانکی و تایه  مغایرت .3

 ناا  مغایرت ا ء معین ها و تفصیلی و رفع زکدینگ ها و جتایه تراز و بررسی  .4

 مانه قدیم  و سامانه جدید سماد نوتایه مطالبات بدهی و ارسال در سا .5

 در سامانه مالیاتی    1400سال  چاارمو تایه معممات  فصلی سه ماهه سوم  .6

به پرسنل در .7 پرداختی  ماه در سامانه ثبت حقوق و  هر    تایه گزارش کلیه 

 آنیید أ بت و تمزایا  و ث

ناا  آدمات درمانی و بازنشستگی  و ثبت  تماعی و خهای تامین اجتایه بیمه  .8

 های مربوطه  در سامانه

سسه و ؤروهای مگ  و  ستهای مالی درخواست شده از حوزه ریاتایه گزارش  .9

 های بیرونی  دیوان محاسبات و سازمان

 پرداختی    های اسنادتایه حواله  .10

 ای صدور سند  وری مستندات مالی برآجمع  .11

با  211صدور   .12 پاداش و حق  یت حقوق وسند حسابداری  و  التحقیق و مزایا 

 ها  و سایر پرداختیرفاهی 

لیست  .13 کلیه  رتایه  و  مزایا  و  حقوق  از  پرداختی  و فا های  تایه   هی  و  سایر 

 افزار فرجام  فیش حقوق در نرم

حوا .14 صدور  سامانه  در  چک  لیست صدور  تایه  و   الکترونیک  بانک  له  های 

های صیادی در سامانه  کو  ثبت چ  اری در سامانهذپرداخت به افراد  و بارگ

 صیاد

 سسه  ؤارات مفروش انتشتایه گزارش میزان  .15

 ها گزارش فروش و موجودی کتاب .16

 های مالیگزارش
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 نرم افزار فرجام در   هابض انبار و حواله یید قأ ت .17

 یید احکام صادر شده در سامانه پاکنا  أ ت .18

 های تنخواه قبل از صدور حواله  بررسی فاکتور .19

اتوممبالغ  اعمم   .20 از طریق  افراد بیرونی  اسیون اداپرداختی به کارکنان  ری و 

 به کارشناس مربوطه 

 ها  سسه و مانده حسابؤهای موجود ماعمم بدهی .21

 حضوریوری به صورت حضوری و غیرباره  ت در جلسات مالی وشرک .22
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تصویب    -1 راستای  در  مکرر  از  پیگیری  بیش  رشد  با  مؤسسه  درصد    100بودجه 

 نظیر بوده است. ی تأسیس مؤسسه بینسبت به سال گذشته که از ابتدا 

 

 

 

 
 

 

 های بودجهگزارش

 

 



 74 مدیریت و منابع حوزه معاونت توسعه 

 
 

 نرخ رشد شرح
 12,66 1391سال   
 49,71 1392سال   
 37,01 1393سال   
 37,90 1394سال   
 1,76 1395سال   
 25,80 1396سال   
 4,69 1397سال   
 20,51 1398سال   
 2,75 1399سال   
 57,99 1400سال   
 85,97 1401سال   
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پیگیری   ور وشبودجه ک  مان برنامه و نامه نگاری جات اعمم کسری بودجه به ساز-2

تخصی  جات آن    110ص  تحقق  نتیجه  که  تخص  105درصد،  پایان  درصد  در  یص 

درصد افزایش نسبت به سال   10میزان تخصیص بودجه عمومی   . گردید  1400سال 

 بوده است.   1399

شورای  -3 مجلس  محترم  رئیس  به  بودجه  کسری  نامه  اعمم  شماره  اسممی 

ب  04/10/1400مورخ    2536/135 تلفیق  کمیسیون  محترم  سال  سخنگوی  ودجه 

معاون    و18/11/1400ورخ  م  3192/135نامه شماره  مجلس شورای اسممی    1401

  بودجه کشور و   ناوری سازمان برنامه وف  تحقیقات و  عالی،رم دفتر امور آموزش  محت

و آموزش  کمیسیون  محترم  م  رئیس  وتحقیقات  اسممی  شورای  عا  جلس  لی  مقام 

و مجل  هیأتعضو    وزارت  ب  سرئیسه  اسممی  شماره  شورای  مورخ 3372/135ه 

مورخ    2565/135شماره    های ملی کشور بهدبیر محترم پژوهشگاه  و  02/12/1400

تحقیقات مجلس شورای اسممی   میسیون آموزش ورئیس محترم ک  و05/10/1400

  رای اسممیبودجه شو  کمیسیون برنامه و  رئیس  و 04/12/1400مورخ    3405/135

شماره   در 13/11/1400مورخ    3117/135و    11/1400/ 16مورخ    3131/135به 

 1401سال  در مؤسسه تعادات یل بدهی و دلهست افزایش بودجه بخوا

بود  -4 که در    1400لغایت سال  1390از سال    مؤسسهجه  تایه گزارش ده ساله  

 تایه شده است 1400بامن ماه سال 

جلسه و همچنین وری تعداد سه  باره  و  تحول اداریبرگزاری جلسات کمیسیون    -5

و گزارش  وز  ارائه  اکسل  فایل  و تکمیل  عتف  طی   ارت  آن  شماره    ارسال   نامه 

  08/12/1400خ مور  3449/135

ط -6 از  آموزشی  گرونیازسنجی  شماره  هریق  نامه  طی  پژوهشی   135//د1756های 

شی  نیاز آموز  صورت گرفت جات بررسی  1400ه  در اسفند ما 07/12/1400مورخ  

 1401 در سال مؤسسهاعضای 

واحده  ارسال  -7 برای   تکمیل  جات  بودجه  وفرم  طهگرو  ا  پژوهشی  نامه  های  ی 

ریزی   ای بودجهارسال گردید تا جات اجر  1400/ 16/12رخ  مو  135/د1836شماره  

   .مورد استفاده قرار گیرد  1401مبتنی برعملکرد در سال 
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مورخ   552087دت طی نامه شماره  های میان مز مسئولیت نظارت در برنامهمجو-8

 . ور اخذ شده استبودجه کش از سازمان برنامه و  03/11/1400

ری با امور آموزش عالی تحقیقات وفناو  سسهمؤهمکاری    ام پژوهش علمی وانج-9

م اعم  11/1400/ 18مورخ    593592طی نامه شماره    بودجه کشور  سازمان برنامه و

ودجه ب  ازمان برنامه وفناوری س  تحقیقات و  موزش عالی،از طریق دفتر امور آ  شد و

تع همکاری  آن  راستای  در  کهکشور  شد  پیشنااد  طرح  توسط   مقرر  دای  شده 

  .م شودانجا ؤسسهم

  کنترل ورود و   سالیانه و  اب ارائه گزارش ماهانه و غی  ساماندهی سامانه حضور و  -10

مرخصی   و  مأموریت  صحت اطمعات ورودی از لحاظ  همچنین بررسی  خروج اعضا و

 قانون مربوطه   با عنایت به

بودجه  -11 سامانه  کارهای  بر  ریزیانجام  پ   مبتنی  با  پژوهشگاهعملکرد    شتیبانی 

ی شش ماهه دوم در سامانه وارد  اسناد مال  شرکت فرجام شامل:  بنیادی و   های دانش

  .بارگذاری شده است 1400نین اطمعات حقوق نیز کل سال چهم شده و 
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 امور اداری: 
صدور  1 باب  17تعداد  ال  کارکنان  کارگزینی  انتصاحکم  پایان  انتصاب،  پایان  ت  ب، 

 یع پایه. دمت و ترفاتمام خ

مربوط  2 امور  انجام  بازنال  تنظیم به  و  تایه  و  نورشاهی  دکتر  خانم  سرکار  شستگی 
سوابق   بابت  مربوطه  های  آخرفرم  دوسال  میانگین  محاسبه  ار  و  و  سال خدمت 

بازنشستگی صندوق  به  ایشان  جات    مدارک  حکم    تأییدکشوری  صدور  و 
 ستگی.  بازنش

امور3 پیگیری  استخدا  ال  به  پیمانی  مربوط  غیر  م  اعضای  از  نفر  از    علمی  هیأتدو 
مرحله  مجو در  حاضر  حال  در  که  استخدامی  سامیه  انجام   تأییدزهای  و  گزینش 

 باشد. می سوء پیشینهت بدو استخدام و گواهی عدم آزمایشا
آق4 وضعیت  تبدیل  پیگیری  ایثارگر(ال  )فرزند  مظلوم  ابوالفضل  به   ای  شرکتی  از 

استخدام  تأیید  در مرحله  ی که در حال حاضررسمی قطع اداری و  بابت  سازمان  ی 
 باشد.  ارائه شناسه کارمندی می

ح5 و  عمر  بیمه  قرارداد  امضاء  و  شدن  ناایی  و ال  بازنشستگان  کارکنان،    وادث 
 رکتی. نیروهای ش

روند   -6 غیرهیأت    الکترونیکی کردن  آغاز  و  علمی  اعضای هیأت  کارگزینی  پرونده 
 علمی.  

 

 های اداری گزارش
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 انی: امور پشتیب 

 و فرش نمازخانه.   ها ال تجایز سالن نمازخانه مؤسسه شامل نقاشی، تعویض پرده 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان مؤسسه. رودی ساختمال نقاشی درب و8

 ی درب پارکینک مؤسسه.              ال نقاش9

 .و سر درب مؤسسهال نقاشی تابل10
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م11 دریافت  زیباسازیال  سازمان  از  و    جوز  تاران  نارنجی  شارداری  تابلو  نصب 

 راهنمای مؤسسه. 

محترم  12 اعضای  استفاده  برای  مناسب  اداری  اطاق  سه  ساخت  و  ایجاد    هیأتال 

 م. در طبقه دوعلمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلی. شوراهازاری ازی و نقاشی واحد حوزه ریاست بابت برگال تخریب، بازس13

 ی طبقه چاارم.و بازسازی سرویس باداشت ال تخریب14
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   نفر. 70 آن تا ظرفیتو افزایش  ها همایشتجایز سالن ال 15

 

 
 

 

 
 

 انی. انسامع نیروی مطابق با سند برنامه جساماندهی نیروی انسانی  -16

 وهشی. ژی پ هااختصاص کارشناس به گروه -17

 ر گروه در سایت مربوطه. ه پژوهشی و تجمیع اعضای  ی  ها یت به گروه اختصاص سا   -18

 نه اسممی. طریق اسناد خزا   ن جلسات از خرید تجایزات مورد نیاز بابت تجایز سال   -19
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مدیری  -20 توسعه  معاونت  و  پژوهشی  معاونت  حوزه  منابع تجمیع  و  طبقه    ت  در 

 وزه ریاست(.حچاارم )

 

 
 

سعه معاونت توحوزه 
 مدیریت و منابع 

 پژوهشی  معاونت حوزه

 ریاست  زهحو





 

 پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

   

 ها ستپیو                       
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 ش از دوره جدید مدیریت مؤسسههای پژوهشی پیگزارش شاخص
 

 . الف

 های پژوهشی فعالیت ردیف
سال 
1399 

   1400سال 
 ( 1400/ 09/ 20)تا تاریخ 

 1,14 1,39 سرانه چاپ مقاله علمی پژوهشی 1

 - wos , scopus 0,17های ر نمایهسرانه چاپ مقاله د 2

 

 . ب

 های پژوهشی فعالیت ردیف
سال 
1399 

   1400سال 
تاریخ   ا)ت 
20 /09 /1400 ) 

 7 10 های پژوهشی اختتام یافته موظف طرح 1
 0 3 های پژوهشی اختتام یافته غیرموظف )داخلی( طرح 2
 3 0 های پژوهشی اختتام یافته غیرموظف )کارفرمایی( طرح 3
 20 7 های چاپ شده توسط انتشارات موسسه تعداد کتاب 4
 0 11 ی تخصصی هاتعداد گزارش 5
 12 15 های علمی برگزار شده نشست تعداد 6

 4 5 های تخصصی برگزار شده تعداد پنل 7
 9 47 های برگزار شده تعداد کارگاه 8
 24 32 وهشیچاپ مقاالت علمی پژ 9
 - wos , scopus 4های چاپ مقاالت در نمایه 10

 1 1 مقاالت علمی ترویجی  11
 8 2 سایر مقاالت  12
 24 1 ها ها و فرهنگها و دایره المعارفمهاقاله چاپ شده در دانشنم 13
 - 11 های داخلی/ ملی ها و همایشمقاالت ارائه شده در کنفرانس 14

 - 2 المللی های بینها و همایشر کنفرانسمقاالت ارائه شده د 15

 0 0 تعداد سفرهای علمی خارجی  16
 21 23 تعداد اعضای هیات علمی شاغل 17
 0 1 رگزار شده توسط موسسه ب های  تعداد همایش 18

 وضعیت مؤسسه پیش از دوره مدیریت جدید
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 . ج

 های پژوهشی فعالیت ردیف
سال 
1399 

   1400سال 
)تا تاریخ  

20 /09 /1400 ) 

1 
ها، موسسات آموزش عالی و  گاهنامه کنسرسیومی با دانشتفاهم

 های اجرایی دستگاه
50 0 

2 
ای  ه ها، موسسات آموزش عالی و دستگاهنامه با دانشگاهتفاهم

 اجرایی 
0 1 

 
 . د

 1399سال  های پژوهشی فعالیت یفدر
   1400سال 

)تا تاریخ  
20 /09 /1400 ) 

 81,603,334 71,056,639 درآمد حاصل از فروش کتاب  1

2 
ز ارائه خدمات آماری )آمار و  درآمد حاصل ا 

 رصد اشتغال( 
440,728,200 486,344,800 

 443,450,000 288,750,000 های پژوهشی درآمد حاصل از طرح 3
 276,000,000 1,081,000,000 ها اصل از برگزاری کارگاهح درامد  4
 0 547,000,000 جمع اعتبار پژوهانه اعضای هیات علمی  5
 0 0 تشویق مقاالت جمع اعتبار مربوط به  6

7 
جمع اعتبار مربوط به حمایت از شرکت در 

 ها همایش
0 0 

8 
ی ها جمع اعتبار مربوط به حمایت از طرح

 ظف داخلی( وپژوهشی )موظف و غیرم
6,827,000,000 3,609,560,000 

 9,613,000,000 15,785,000,000 های پژوهشی جمع اعتبارات فعالیت 9

 
 . هـ

 1399سال  وهشی های پژفعالیت ردیف
   1400سال 

 ( 1400/ 09/ 20)تا تاریخ 

 8 6 برگزاری شورای پژوهشی 1
 7 13 برگزاری شورای مدیران  2
 2 2 گزاری کمیته ترفیع بر 3
 7 3 برگزاری شورای انتشارات  4
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 پیش از دوره مدیریت جدید موسسه  انسانی یجدول تعداد نیرو

 

 :باشداند به شرح ذیل میار کم شده: اسامی افرادی که از آموضیحاتت

 )بازنشسته(   نم دکتر نسرین نورشاهیخا .1

 ازنشسته( ب )  آقای امیرعباس محمدی .2

 ( ن قرارداد و عدم نیازپایا) آقای حامد کمالی  .3

  ( ن قرارداد و عدم نیاز پایا)  مقیخانم پروین قش  .4

 

 

 

 

 

  

 شرکتی دیقراردا پیمانی  رسمی  ی هیأت علم  عنوان  ردیف

 14 13 1 14 21 نیا قبل از حضور دکتر طاهری 1

 12 12 1 14 20 نیا بعد از حضور دکتر طاهری 2

 7 12 1 14 20 1401فروردین  3
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