باسمه تعالی
برنامه ریزی ،فرایندی است برای رسیدن به اهداف
گزارش میزان تحقق اهم برنامه های پیش بینی شده گروه برنامه ریزی و ارزیابی معاونت پژوهشی مطابق با شرح وظایف
و امور محوله در  9ماهه اول سال 7991
رديف

فعاليت

1

بازنگری و نهایی سازی دستورالعمل های مربوط به هفته پژوهش شامل مجله برتر/پژوهشکده برتر/گروه
علمی برتر
بازنگری و تدوین دستورالعمل نظارت و ارزیابی به همراه  6فرم مربوطه و ارسال جهت طرح در جلسه شورای
پژوهشی پژوهشگاه و ابالغ آن بعد از تصویب
بازنگری و تدوین فرم تفصیلی و ارسال جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه و ابالغ آن بعد از
تصویب
بازنگری و تصویب دستورالعمل ترفیع به همراه جدول مربوطه و ارسال جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی
پژوهشگاه

5

تهیه گزارش از مسئله محوری پژوهشگاه جهت ارائه به گاهنامه عتف

2
3
4

 6تجمیع اطالعات و فعالیتهای اطالعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی جهت ارائه گزارش
به مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی
7
8
9
11
11
12

بررسی و تحلیل فعالیت های قطبی پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی جهت ارائه در وسف
برنامهریزی در جهت هدایت فعالیتهای پژوهشی پژوهشکدهها و مراکز به سوی مسئله محوری در راستای
تعامل با قطبها
ارتباط و همکاری با دبیرخانه قطبها و ارسال برنامههای پیشنهادی پژوهشکدهها /مراکز و پیگیری وضعیت
برنامه های پیشنهادی
ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به فعالیت های مصوب در قطبهای فکری فرهنگی
بررسی و ارزیابی شاخصها و امتیازات پژوهشی و تعاملی  33گروه فعال پژوهشگاه جهت انتخاب گروه برتر
بررسی و ارزیابی شاخص ها و امتیازات تعاملی  12پژوهشکده جهت انتخاب پژوهشکده برتر

 13بررسی و ارزیابی شاخص ها و امتیازات اعضای هیئت علمی و محققان برتر جهت انتخاب هیئت علمی و
محقق برتر
 14بررسی و ارزیابی شاخص ها و امتیازات مجالت دفتر جهت انتخاب مجله برتر
 15برنامهریزی و نظارت بر انتخاب برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش
 16ارسال نامه برای دریافت گواهی از برگزیدگان جشنواره های معتبر داخلی جهت تقدیر از ایشان در هفته
پژوهش
 17بررسی طرح ها ،برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی جدید پژوهشکده ها/مراکز جهت طی فرایند تصویب
خواهی در مراجع ذی صالح
 18بررسی و ارزیابی فرایندی آثار ارسالی از پژوهشکده ها و مراکز جهت نشر و همچنین بررسی پایان نامهها و
میزان انطباق آن با دستورالعمل و آئیننامه ها
19
21

تهیه گزارش از وضعیت ترفیع اعضای هیأت علمی و فعالیت های پژوهشی آنها با نگاه تحلیلی و آماری
پیشنهادسازی/آماده سازی/جمع بندی و نهایی سازی بند  9و  16ماده  3آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی

21

پیشنهادسازی به منظور تشویق اعضای هیأت علمی جهت انتشار مقاله در مجالت معتبر بین المللی

22

پیشنهادسازی درباره نحوه نظارت پژوهشگاه بر عملکرد مرکز پژوهشهای اسالمی معصومیه

تعداد پيشبينی

ميزان تحقق

شده/ساليانه

يافته 9/ماهه

ـ

 3دستورالعمل

ـ

نامه 5664

ـ

نامه 5665

ـ

نامه 5333

محوله

 1گزارش

در طول سال

 2گزارش

محوله

 1گزارش

در طول سال

مستمر

در طول سال

مستمر

مستمر

مستمر

 33گروه
 12پژوهشکده و
مرکز

 33گروه
 12پژوهشکده و
مرکز

 136هیأت علمی و
محقق

 136هیأت علمی و
محقق

 11مجله

 11مجله

در طول سال

مستمر

ـ

5615/111

حدود  266طرح/سال

حدود  151طرح

 16اثر /سال

 54اثر

در طول سال

مستمر

ـ

 3جلسه رسمی و 5
جلسه کارشناسی
نامه 5121

ـ

/3451/111د91/

23

پیشنهادسازی در خصوص نحوه نظارت بر قراردادهای دو پژوهشکده اسالم تمدنی و الهیات و خانواده

ـ

/342/111د91/

24

گزارش تحلیلی مقایسه عملکرد پژوهشکده ها/مراکز و نیز پژوهشگران برتر در  3دوره برگزاری هفته پژوهش

ـ

ارائه گزارش تحلیلی

ـ

ارائه گزارش

 666قرارداد/سال

 466قرارداد

 166دستور پرداخت

 614دستور پرداخت

بر اساس موظفی ها

 99فرم

 25گزارش تحلیلی از مجالت برتر در  2دوره برگزاری هفته پژوهش در سالهای  94و 96
 26کنترل و بررسی قراردادها شامل قراداد تحقیق ،نظارت ،متمم تحقیق ،پروژهای و خدمات پژوهشی
 27کنترل و بررسی دستور پرداختها شامل دستور پرداختهای قراردادها و همکاری علمی
28

کنترل و بررسی فرم شناسه موظفی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی

 29بازدید از پژوهشکده ها و مراکز به منظور بررسی وضعیت عملکرد آنها در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و
ارسال صورتجلسات آن به ریاست پژوهشگاه
 31اطالع رسانی و برقراری ارتباط با مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی جهت پیشبرد فعالیت های واحد
مربوطه و رفع مشکالت و موانع و به منظور اجرای صحیح دستورالعمل های مرتبط
 31ارائه مشاوره و راهنمایی به پژوهشکدهها و مراکز درباره فرایندها ،آئین نامه ها و دستورالعملهای جاری
پژوهشگاه و نیز امور مربوط به قطبها

 16پژوهشکده و
مرکز/سال

 5پژوهشکده و  5نامه

در طول سال

مستمر

در طول سال

مستمر

در طول سال

مستمر

 33ارتباط با موسسات و مراکز تحقیقاتی معتبر به منظور بهرهگیری از تجربیات و تخصص افراد صاحب نظر در
زمینه تدوین آییننامهها و دستورالعملها

در طول سال

مستمر

 34بررسی صورتجلسات شورای پژوهشی پژوهشکده ها و مراکز به منظور عدم مغایرت مصوبه ها با آئین نامه و
تهیه آمار حضور اعضای حقیقی و حقوقی

در طول سال

32

نظارت بر رعایت اولویتها و سیاستهای ابالغی پژوهشگاه

بیش از 162
صورتجلسه

حدود  24دستور/سال

 19دستور جلسه

 12جلسه/سال

 6جلسه

در طول سال

 6صورتجلسه

در طول سال

مصوبات جلسه  9ماهه

 16جلسه/سال

 5جلسه/نه ماهه

 24جلسه/سال

 26جلسه/نه ماهه

 14جلسه/سه ماهه

 1جلسه/نه ماهه

ـ

91/62/14

 12جلسه

 16جلسه تاکنون

ـ

91/1/29

 45شرکت در جلسات مشترک با مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم(دکتر شریفی) جهت تصویب
و رسمیت بخشی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

ـ

 2جلسه

شرکت در جلسات شورای مدیران پژوهشگاه و نیز شرکت در جلسه هیأت رئیسه پژوهشگاه به تناسب

ـ

جلسات متعدد

ـ

ـ

35

بررسی اولیه دستورات جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه

36

شرکت در جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه و تهیه و تدوین صورتجلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه

 37بایگانی صورتجلسات و خالصهنویسی مصوبات جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه به منظور دسترسی آسان
به مصوبات
38

رصد و پیگیری مصوبات جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه

 39شرکت در جلسات شورای نشر
41

شرکت در جلسات کمیته کارشناسی ترفیع ،ارتقای مرتبه ،جذب و احتساب سنوات اعضای هیأت علمی

41

شرکت در جلسات کمیته منتخب و انجام امور دبیری کمیته منتخب

 42برگزاری جلسه با اداره بهبود و توسعه فرایندها جهت حل و فصل و ارائه پیشنهاد ساماندهی قراردادها و فعالیت
های پژوهشگاه
 43برگزاری جلسات داخلی گروه
44

46

برگزاری جلسه با گروه دانشنامه جهت حل و فصل قراردادهای آماده سازی و غنی سازی

 47شرکت در جلسه کمیته کارشناسی هیأت علمی
 48بررسی عملکرد ماهیانه اعضای هیأت علمی و محققان رسمی به منظور انطباق با دستورالعمل موظفی
پژوهشی
49

ساماندهی اطالعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی

 51بررسی و کنترل عناوین موظفی پژوهشی مندرج در گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی و محققان رسمی و
تطبیق با شناسه موظفی و کنترل ساعات گزارش عملکرد
51

شناسایی زمان ترفیع اعضای هیأت علمی و تهیه نامه جهت ارسال پرونده ترفیع به دبیرخانه کمیته منتخب

 136هیأت علمی و محقق  136هیأت علمی و محقق

در طول سال

مستمر

 136هیأت علمی و محقق  136هیأت علمی و محقق

 91هیأت علمی

 91عضو

 52اخذ پرونده های ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب و بررسی صحت مستندات پرونده و کنترل پیوستهای
الزامی
 53کنترل و بررسی امتیازات اعطاشده از سوی پژوهشکده/مرکز به فعالیتهای اعضای هیأت علمی و تطبیق با
آئیننامه ارتقاء وزارت علوم
 54هماهنگی جلسه کمیته منتخب ،تنظیم و ارسال پیشنویس دعوتنامه جلسه به دبیر و شرکت در جلسات آن
(ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب)

 153پرونده/سال

 91پرونده/نه ماهه

 91پرونده/سال

 91پرونده/نه ماهه

 14جلسه/سال

 1جلسه/نه ماهه

 153پرونده/سال

 91پرونده/نه ماهه

 56دریافت اعتراضات پروندههای ترفیع و بررسی آنها و قراردادن در دستور جلسه بعد در صورت لزوم

 26پرونده/سال

 36پرونده /نه ماهه

 57ورود اطالعات نتایج جلسات کمیته در خصوص پروندههای ترفیع و امتیازات اخذ شده در فرمها و جداول
مربوط

 91پرونده/سال

 19پرونده /نه ماهه

 14مصوبه/سال

 34مصوبه /نه ماهه

ـ

ـ

در طول سال

مستمر

 36سمینار/سال

 1سمینار /نه ماهه

62

بازدید از پژوهشکده اصفهان به همراه معاونت پژوهشی جهت بررسی دالیل استعفای مدیر پژوهشکده

ـ

 6شهریور ماه

63

حضور در گردهمایی اعضای هیأت علمی و روسای قطبها و مسئولین دفتر در دهکده وسف

ـ

 26و  21تیرماه

 64تهیه سخنی با خواننده برای آثار پژوهشی ارسالی از معاونت پژوهشی

ـ

3

 65بررسی قرارداد تألیف زندگی نامه اعالم الشیعه با موسسه کتاب شناسی و تدوین صورتجلسه برای حل و فصل
آن

ـ

/3261/265د91/

ـ

/2316/195د91/

 67برگ د
زاری کارگاه ارائه نرم افزار گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی

ـ

/1152/111د91/

 68تهیه کتابچه فعالیت های قطبی پژوهشگاه جهت هفته پژوه

ـ

/5121/111د91/

ـ

 5جلسه

55

58

نهایی کردن امتیازات اعضای هیأت علمی (ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب)

پیگیری مصوبات جلسات کمیته منتخب

 59تهیه و تدوین بروشور تفصیلی برای گروه جهت ارائه در هفته پژوهش
 61بررسی و استخراج مقالهها و کتاب های ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعداد مقاالت
باکیفیت
 61حضور در سمینارهای پروژههای پژوهشی پژوهشکدهها/مراکز و تهیه گزارش با هدف کنترل وضعیت پیشرفت
آنها

66

69

همکاری برای بازنگری شرح وظایف گروه بر اساس ابالغیه جدید ساختار

همکاری در تدوین بروشور پژوهشگاه(شرکت در جلسات هیأت رئیسه و کارشناسی)

 71شناسایی ده نفر از اعضای هیأت علمی برتر در بازه زمانی مهر  93تا مهر  91و ارسال نامه به ایشان جهت
ارسال مستندات به دانشگاه قم جهت تجلیل از پژوهشگران برتر و در نهایت ارسال مستندات برخی از آنها به
دانشگاه

ـ

نامه 5411

 71تهیه لیست آمار حضور اعضای حقیقی شورای پژوهشی پژوهشکده ها جهت تقدیر در هفته پژوهش

ـ

5116

 72اعالم ده اثر فاخر پژوهشگاه و شرکت نماینده گروه آقای میرخلیلی در نمایشگاه موسسه امام خمینی در هفته
پژوهش

ـ

نامه 5113

 73شرکت نماینده گروه اقای آزرم در نمایشگاه گفتمان علمی انقالب اسالمی در هفته پژوهش در مصلی

ـ

 4روز

74

نظارت بر زمان بندی برنامه ها و فعالیت های پژوهشی

 75نظارت محتوایی نشست های دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده ها/مراکز و بخش های دفتر در هفته پژوهش
و ارسال گزارش تفصیلی آن به ریاست پژوهشگاه
 76نظارت محتوایی بر غرفه ها ،محصوالت و محتواهای ارائه شده توسط پژوهشکده ها و مراکز در نمایشگاه
هفته پژوهش و تهیه و تدوین دو فرم اختصاصی و ارسال گزارش آن به ریاست پژوهشگاه

نامه شماره 4114
نامه شماره 4114

 77تهیه ،تدوین و ارسال پیشنویسها و ابالغیه ها به معاونت پژوهشی

مستمر

 256پیشنویس

 78انجام مکاتبات اداری

مستمر

 1265مکاتبه

