باسمه تعالي
فهرست کارهاي انجام يافته گروه برنامهريزي و ارزيابي در سال 4931
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سيدحسين ميرخليلی

کارشناس برنامهريزی  2( 1ماه بهمن و اسفندد)
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فعاليت

ميزان يا پيشبينی

کنترل نهایی پرونده ارزیابی اثار ارسالی از پژوهشکده ها جهت نشر
کنترل نهایی قرادادها شامل قراداد تحقیق ،نظارت ،متمم تحقیق ،پروژهای و خدمات پژوهشی
کنترل نهایی دستور پرداختها شامل دستور پرداختهای قراردادها و همکاری علمی
کنترل نهایی میزان موظفی پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی و محققان رسمی
کنترل نهایی فرم شناسه موظفی اعضای هیات علمی و محققان رسمی
کنترل نهایی فرم طرح اجمالی تحقیق جهت ارایه و تصویب در شورای پژوهشی پژوهشگاه
پیشنهاد اصالح آئین نامه ها ،دستورالعمل ها و شیوه نامه های پژوهشی
تدوین آئین نامه شورای نظارت و ارزیابی و تصویب آن
تدوین پیش نویس انتخاب پژوهشگر برتر
تدوین پیش نویس آئین نامه پژوهشکده /مرکز برتر
تدوین پیش نویس دستورالعمل برنامه موظفی اعضای هیئت علمی
همکاری در تدوین ارزیابی تحلیلی فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه در سال 8363
همکاری در تدوین ارزیابی تحلیلی وضعیت مجالت پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش
همکاری در تکمیل فرم های وزارت علوم جهت ارائه گزارش سالیانه پژوهشگاه به وزارت علوم
هماهنگی ،تشکیل و شرکت در جلسات شورای نظارت و ارزیابی و انجام امور دبیری آن
تهیه و تدوین صورت جلسات شورای نظارت و ارزیابی
هماهنگی ،تشکیل و شرکت در جلسات شورای مدیران دفاتر پژوهشی
شرکت در جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه و تهیه و تدوین صورتجلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه
شرکت در جلسات شورای نشر
شرکت در جلسه کمیته منتخب و کمیته علمی
شرکت در جلسات تعیین مدرک خبرگان بی مدرک و تهیه صورتجلسه آن
همکاری در جمع آوری اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان رسمی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگر برتر
همکاری در بررسی و ارسال پرونده اعضای هیات علمی پژوهشگاه به مراکز مختلف علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر استانی
همکاری با دبیرخانه برگزاری هفته پژوهش
ارتباط و همکاری با دبیرخانه قطبها و ارسال برنامههای پیشنهادی پژوهشکدهها و مراکز پس از بازبینی و جمعبندی
برآورد بودجه ساالنه گروه و ارسال آن به مقام مافوق
انجام مکاتبات اداری از طریق نرمافزار چارگون
نظارت بر حسن اجرای قوانین ،مقررات و آئین نامه های پژوهشی
انجام امور محوله از سوی معاونت پژوهش و ریاست پژوهشگاه
بررسی تعداد پروژهها و طرحهای در دست تحقیق ،راکد (متوقف مانده) ،در دست نشر و منتشر شده پژوهشکده /مرکز و
گروههای علمی با حضور در پژوهشکدهها و گفتگو با مدیران دفاتر پژوهش – جهت ارائه گزارش به ریاست پژوهشگاه
همکاری در تدوین طرح پیشنهاد راهاندازی پورتال پژوهش به جهت سهولت و شفافیت پروژههای پژوهشی /نامه 83252

 96اثر
 138قرارداد
 993درخواست پرداخت
 811هیاتعلمی و محققرسمی

تهیه و تنظیم اسامی قطب های علمی کشور حسب دستور و مطالعه شیوه نامه و آئین نامه تشکیل قطب علمی در پژوهشگاه

بررسی و گزارش تخصصی دو مرکز :مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مرکز مطالعات اجتماعی و یک گروه :مطلعات تمدنی
به صورت کامل و جامع به جهت تصویب در وزارت علوم و همچنین ادغام
دبیری جلسات مدیران دفاتر پژوهش  :هماهنگی و ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات

6

تهیه و تدوین فرم گزارش عملکرد ساالنه پژوهشکدهها و مراکز جهت ارسال به وزارت علوم با همکاری آقای حججی(کارشناس جمعاوری اطالعات)

7

نشر و اطالعرسانی فعالیتهای گروه برنامهریزی و ارزیابی در سایت فارسی پژوهشگاه
امور محوله از سوی ریاست پژوهشگاه :تأمین محتوایی سایت انگلیسی پژوهشگاه
انجام سایر امور محوله
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بیش از  33فرم شناسه
 81طرح مصوب
 2جلسه
 2جلسه
 1جلسه
 81صورتجلسه
 5جلسه
 1جلسه
 5جلسه
 832عضو هیات علمی
بررسی پرونده  23نفر
 612نامه
 82پژوهشکده ،مرکز و گروه
مستقل /نامه  83239و 83981
به علت عدم اولویت مسکوت
نامه 6533
ـ

 3جلسه
نامه 292
ـ
ماهیانه  53ساعت
ـ
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بررسی پرونده ارزیابی اثر شامل نظارت تفصیلی ناظر و ارزیابان و کلیه صورتجلسات مربوط به تصویب و تایید تحقیق جهت نشر

2

کنترل و بررسی مستندات و فرم طرح اجمالی تحقیق جهت ارایه و تصویب در شورای پژوهشی پژوهشگاه
استخراج ساعات کارتکس یکساله اعضای هیات علمی جهت محاسبه ساعات مقرری موظفی هر فرد
محاسبه ساعات یکساله گزارش شده برای فعالیتهای پژوهشی و علمی اجرایی
محاسبه ساالنه محصول ارایه شده اعضای هیات علمی با ساعات موظفی
تطبیق و کنترل موظفی ارائه شده اعضای هیات علمی با موظفی سالهای گذشته
استخراج ساعات کارتکس محققین رسمی جهت محاسبه ساعات مقرری موظفی فرد
محاسبه ساالنه محصول ارایه شده محققین رسمی با ساعات موظفی
تطبیق و کنترل موظفی ارائه شده محققین رسمی با موظفی سالهای گذشته
ارزیابی تحلیلی فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه در سال 8363
ارزیابی تحلیلی وضعیت مجالت پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش
پیشنهاد اصالح آئین نامه ها ،دستورالعمل ها و شیوه نامه های پژوهشی
همکاری در تدوین پیش نویس انتخاب پژوهشگر برتر
همکاری در تدوین پیش نویس آئین نامه پژوهشکده /مرکز و گروه برتر
همکاری در تدوین پیش نویس دستورالعمل برنامه موظفی اعضای هیئت علمی
همکاری در تدوین آئین نامه شورای نظارت و ارزیابی و تصویب آن
همکاری در تکمیل فرم های وزارت علوم جهت ارائه گزارش سالیانه پژوهشگاه به وزارت علوم؛
جمع آوری کامل و تکمیل اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی از زمان استخدام تاکنون برای جلسات کمیته منتخب
تهیه و تدوین فرم جمع آوری اطالعات اعضای هیات علمی از زمان استخدام
بررسی تعداد پروژه های در دست تحقیق،راکد (متوقف مانده) و در دست نشر و منتشر شده پژوهشکده /مرکز و گروه
های علمی به تفکیک قبل از تحویل به آقای میرخلیلی (در اواخر دیماه )8361
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ياسر جهانیپور

کارشناس ارزيابی 1

حسين احمدیمنش

کارشناس برنامهريزی  2( 2ماه بهمن و اسفندد)
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بررسی و کنترل صورتجلسات شورای علمی گروه ها و شورای پژوهشی پژوهشکدهها و مراکز و تهیه گزارش آماری از آن
به حسب تعداد جلسات ،شرکتکنندگان و تعداد مصوبات به تفکیک هر پژوهشکده  /مرکز و گروههای مستقل

22

جمع آوری اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان رسمی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگر برتر

23

بررسی و ارسال پرونده اعضای هیات علمی پژوهشگاه به مراکز مختلف علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر استانی
تهیه گزارش آماری و تحلیلی از صورتجلسات و مصوبات شورای پژوهشی پژوهشگاه به حسب تعداد جلسات ،شرکتکنندگان و تعداد مصوبات به تفکیک سال
تهیه گزارشی از طرح های مصوب در جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه
بررسی گزارش عملکرد پرونده اعضای هیات علمی از زمان استخدام تاکنون
جمع بندی و ارسال گزارش عملکرد سالیانه پژوهشگاه به مقامات مافوق
انجام سایر امور محوله
مطالعه و بررسی مجموعه قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
تهیه پیشنویس آییننامه موظفی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی
تهیه پیشنویس دستورالعمل شورای پژوهشی پژوهشگاه
تهیه پیشنویس دستورالعمل شورای علمی پژوهشکده
تهیه پیشنویس دستورالعمل شورای علمی گروه
تهیه مقدمات پیشنویس دستورالعمل کمیته منتخب
تهیه مقدمات پیشنویس دستورالعمل تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی
انجام سایر امور محوله
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 96اثر
 23طرح( 81طرح مصوب)
 832عضو هیات علمی
 832عضو هیات علمی
 832عضو هیات علمی
 832عضو هیات علمی
 12محقق رسمی
 12محقق رسمی
 12محقق رسمی
 832عضو هیات علمی
 82پژوهشکده ،مرکز و
گروه مستقل
 52مصوبه از جلسات
شورای پژوهشی و 81
طرح پژوهشی مصوب
 811هیات علمی و محقق
 832عضو هیات علمی
بررسی  52جلسه
مجموعا  229طرح ( 283طرح مصوب)

 832عضو هیات علمی
ـ
-
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صادق آزرم

کارشناس ارزيابی 2
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کنترل و بررسی قراردادهای تحقیق ،نظارت ،متمم تحقیق ،پروژهای و خدمات پژوهشی از طریق نرمافزار قراردادها،
تطبیق با آئین نامه پرداختها و بررسی کامل پیوستهای الزامی
کنترل و بررسی دستور پرداختهای تمامی قراردادهای تحقیق ،نظارت ،متمم تحقیق ،پروژهای و خدمات پژوهشی،
دستورپرداختهای مبالغ پائین و همکاری علمی و بررسی کامل مستندات آنها
کنترل عملکرد ماهیانه اعضای هیات علمی و محققان رسمی
ثبت عملکرد ماهیانه اعضای هیات علمی و محققان رسمی
تنظیم و تکمیل کامل گزارش عملکرد پژوهشگاه در سایت وزارت علوم ( 82کاربرگ)
کنترل و بررسی فرم شناسههای موظفی اعضای هیات علمی و محققان رسمی
نظارت بر حسن اجرای قوانین ،مقررات و آئیننامههای پژوهشی در نرم افزار قراردادها
شرکت در جلسات مدیران دفاتر پژوهش
تدوین و جمع بندی فعالیتهای گروهها و دفاتر پژوهش جهت ارائه صحیح شناسه موظفی که خروجی آن در قالب نامه
 2683قابل مشاهده است.
بررسی میزان موظفی پژوهشی ماهیانه اعضای هیات علمی و محققان رسمی
همکاری در تهیه ارزیابی تحلیلی فعالیتهای پژوهشگاه در سال 8363
انتقال تجارب دفترداری به آقای جهانگیری
تحویل کار کارشناسی پیگیری به آقای گراوند و انتقال تجارب به ایشان
اخذ آموزش های الزم کارشناسی ارزیابی از آقای محمدکریمی و صالحی امیری
مرور و مباحثه آئین نامه های مربوط به کار کارشناسی ارزیابی با آقای صالحی امیری
انجام سایر امور محوله

 138قرارداد
 993دستور پرداخت
811عضو*82ماه8221 :نفر
811عضو*82ماه8221 :نفر
 2ماه
 23فرم
 3جلسه
ـ
811عضو*82ماه8221 :نفر
 8ماه
جلسات متعدد
جلسات متعدد
جلسات متعدد
جلسات متعدد
ـ

الزم به ذکر است دو کارشناس برنامهريزی گروه آقايان حسين احمدیمنش و سيدحسين ميرخليلی در  2ماه پايانی
سال  1394به گروه برنامهريزی و ارزيابی منتقل شدند

