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 مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 1397سال  های امور پژوهشیگزارش اهم فعالیت

 

گردد.در چهار بخش به شرح زیر تقدیم می 1397های بخش پژوهشی دانشگاه در سال احتراماً، مهمترین فعالیت  

 های داخلینامهیینآ تنظیمتهیه و  الف(
    های پژوهشی دانشگاه هنر شیراز نامه تدوین و نگارش، داوری،  نظارت و پیشرفت/ اتمام طرحتهیه و تنظیم شیوه

 سازمانی( )درون

 شورا در طرح از پس موجود پژوهشی هایدستورالعمل اصالح و بازبینی 

 شیراز  هنر ها دانشگاهجشنواره و پژوهشی -علمی همایشهای برگزاری نامهتهیه و تنظیم طرح 

  شیراز  هنر دانشگاه «اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده»نویس شیوه نامه سنجش و ارزشیابی تهیه و تنظیم پیش 

 بر اساس « علمیکاربرگ درخواست استفاده از اعتبار تشویقی مقاالت منتشر شده اعضای هیأت نامه داخلی تهیه و تنظیم شیوه

و مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه  01/09/1390مورخ  183866/3نامه تشویق نویسندگان مقاالت وزارت عتف به شماره شیوه

 19/09/1397مورخ 

  95 /97455/11/05شماره به ارتقاء نامه آیین پژوهشی هایفعالیت به امتیازدهی داخلی نامه شیوه تنظیم و تهیه  

  نامه انتشارات دانشگاه هنر شیرازآیینتهیه و تنظیم 

  های پژوهشیتهیه و تنظیم قرارداد نظارت بر طرح  

  کرد آن در شورای پژوهشی ی هزینهو نحوه ریال30،000،000 مبلغ علمی بههیات اعضای ویژه آغازین گرنت اعتبار تصویب 

  1398تهیه و تنظیم تقویم پژوهشی در سال 

 

 علمیاعضای هیأت گرنت و تأیید بررسی ب(
  شدهارائه بررسی مستندات و مدارک و ظوابط اساس بر  (1علمی )ج/اعضای هیأت گرنت آغازین بررسی و تأیید کاربرگ 

  کاربرگ های درخواست استفاده از اعتبار تشویقی مقاالت منتشر شده اعضای هیأت علمی و تأیید بررسی 
 آن پس از تأیید داوران )دو داور(  تصویب و شده ارائه پژوهشی های طرح پروپوزال بررسی 
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 )ریال( مبلغ محاسبه شده های مورد بررسیتعداد کاربرگ ردیف

 اعتبار تشویقی مقاالت گرنت آغازین اعتبار تشویقی مقاالت گرنت آغازین 1

2 31 8 198،534،905 44،774،000 

 243،308،905 39 مجموع

 

 مبلغ قرارداد سازمانی مصوب شدههای پژوهشی درون تعداد طرح ردیف

1 6 187،700،000 

 

 مرحله های پژوهشی در دست اقدامتعداد طرح ردیف

 در دست داوری 1 1

 مصوب بدون عقد قرارداد 1 2

 

 

 نامه و نمایشگاهج( تفاهم

 مرکز این با نامه تفاهم و انعقاد فناوری و علوم رسانی اطالع ای منطقه مرکز با جلسه برگزار ی 

 نامه تفاهم نویس پیش تهیه و آن بالقوه پتانسیلهای بررسی و فارس فناوری و علم پارک از بازدید 

 اشتغال و تولید زیربنای -فناوری سازی تجاری و محور تقاضا پژوهش شعار با استان پژوهشی دستاوردهای نمایشگاه در شرکت 

 

 سایر موارد( د

 معنوی و فکری مالکیت از حمایت جهت همانندجو سامانه اعضای هیأت علمی و کارشناسان در نام ثبت 

 مختلف  های سامانه در پژوهشی آمارهای ارائهISC  و atf.gov.irو arzyabi.ir،mapfa.msrt.ir 

 سامانه پژوهشی بخش اندازی راهSess  شیراز هنر دانشگاه  

 اندازی امور مربوط به فرایند ارتقا پایه از طریق سامانهپیگیری جهت راهSess 

 سامانه پژوهشی بخش در مشکالت پیگیری و بررسیSess 

 های مربوطهها و فرمنامهو بارگذاری آیینهای مختلف امور پژوهشی در سایت دانشگاه راه اندازی بخش 

 های مختلف پژوهشی از طریق سامانه اعالن فراخوانi can و  های دانشگاهی اساتیدو ایمیلSess 
 (شاعا)ایران علمی آزمایشگاهی شبکه   -شیراز هنر دانشگاه آزمایشگاهی تجهیزات مدیریت جامع اطالعات سامانه اندازی راه 

 

 


