
 

 

 

 

 تحقیقات  نوروساینس  شرح وظایف معاونت پژوهشی مرکز ،   2پیوست 
 

مرکز  اطالق می  به عضوی از اعضای شورای پژوهشی معاونت پژوهشی مرکز 

معاونت  و برای زمان مشخص ذکر شده در ابالغ گردد که با نظر ریاست مرکز 

می و منصوب به عنوان معاون پژوهشی  مرکز تعیین تحقیقات وفناوری دانشگاه 

 زیر بعنوان شرح وظایف عمل می نماید:گردد و بر اساس مفاد 

 

 مشارکت فعال در کمیته ها ی مختلف مرکز -1

مشارکت سایر نظر ریاست و تدوین برنامه استراتژیک پژوهشی مرکز با  -2

 معاونت ها ی مرکز 

 مرکزپژوهشی  ت و برنامه ریزی جلسات شورای نظار -3

 نظارت و برنامه ریزی جلسات شورای  راهبردی مرکز -4

به مرکز سیرئ یاز سو یابالغ ینامه ها نییصوبات، مقررات و آم هیبالغ کلا -5

 آن یو نظارت بر حسن اجرا یریگیربط و پ یذ یواحدها

بررسی وضعیت طرحهای ارسالی به مرکز و پایان نامه ها و انطباق انها به   -6

 هسته های پژوهشی مرکز از طریق مدیریت پژوهشی 

 نظارت  عالی بر هسته های پژوهشی  -7

فرصت هاي مطالعاتي زامرکزعلمي  أتیجهت استفاده اعضاي ه زيیبرنامه ر -8

  ، کارگاهها ، سمینار ها و کنگره ها 

هاي  تیاولو نییو ارائه اهداف و تع مرکز یبرنامه پژوهشي و فناور هیته -9

 مدت و بلند مدت  انیدر قالب برنامه هاي م یپژوهشي و فناور

برنامه ریزی جهت برقراری ارتباط وعقد تفاهم نامه با سایر مراکز   -10

 تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه 

 برنامه ریزی جهت برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور   -11

به داخلی مرکز یها سمت یتصد یبرا طیافراد واجد شرا شنهادیپ -12

 مرکز استیر

 بررسی  درخواست  و پرونده متقاضیان ورود به مرکز  -13

 از فعالیت های پژوهشی مرکز دوره ای  ارائه گزارش  -14

 پیگیری نحوه اجرای طرحهای تحقیقاتی  -15

 و تدوین ایین نامه های داخلی مشارکت در سیاست گذاری های مرکز  -16



 اهها عملکرد ازمایشگنظارت بر -17

 نظارت بر عملکرد کتابخانه و تامین کمبود های ان  -18

 اجرای کارگاهها و ژورنال کالب مرکز برنامه ریزی   -19

 نظارت بر اینترنت و امور کامپیوتر های مرکز  -20

  سایت  مرکز نظارت بر امور -21

 دخالت و نظارت بر روند تصویب و اجرای طرحهای مرکز  -22

ا و پایان نامه ها  بصورت پیگیری انتشار، چاپ و ارائه نتایج طرحه -23

 مقاله ، پوستر، ابستراکت ، سخنرانی 

تدوین  و ابالغ شرح وظایف کلیه نهادهای پایین دستی معاونت   -24

 پژوهشی  مرکز 

همکاری و مساعدت با دانشجویان پژوهشگر معرفی شده مرکز  -25

 تحقیقات دانشجویی  و ارائه تسهیالت  در حد امکان 

یتهای مربوط به تالیف  و ترجمه  کتب گردآوری  پیشنهادات و اولو -26

 مرکز با مشاورت ریاست و شورای پژوهشی مرکز 
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