باسمه تعالی
برنامه ریزی ،فرایندی است برای رسیدن به اهداف
پیش بینی اهم برنامههای گروه برنامه ریزی و ارزیابی معاونت پژوهشی مطابق با شرح وظایف و امور محوله برای  3ماهه پایانی سال 7331

عنوان برنامه

ردیف

1

بررسی معیارها و مولفههای دارای امتیاز برای ترفیع و ارتقا به منظور بررسی همگونی شاخصهای ارزیابی پژوهشگاه با وزارت علوم
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بررسی عملکرد ماهیانه اعضای هیأت علمی و محققان رسمی به منظور انطباق با دستورالعمل موظفی پژوهشی
کنترل و نظارت بر قراردادها ،دستورپرداختهای واحدها و شناسههای اعضای هیأت علمی به منظور رصد وضعیت پیشرفت پروژهها
بررسی وضعیت پیشرفت برنامهها و فعالیتهای(قطبی/غیرقطبی) پژوهشکدهها و مراکز و ارائه گزارش با نگاه آماری -تحلیلی
بررسی شاخص های بین المللی در رتبه بندی های مختلف به منظور باالبردن رتبه علمی پژوهشگاه
تهیه گزارش موظفی ساالنه اعضای هیأت علمی با نگاه تحلیلی ـ آماری
بررسی و ارزیابی فرایندی آثار پژوهشی و میزان انطباق آن با دستورالعمل و آئیننامه ها
تهیه گزارش از وضعیت ارسال آثار به نشر با نگاهی تحلیلی – آماری
نظارت بر رعایت اولویتها و سیاستهای ابالغی پژوهشگاه
برنامهریزی و نظارت بر عملکرد پژوهشکدهها و مراکز با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف حاکم بر پژوهش
برنامهریزی در جهت هدایت فعالیتهای پژوهشی پژوهشکدهها و مراکز به سوی مسئله محوری در راستای تعامل با قطبها
بهینهسازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بینالمللی از طریق:
الف) تدوین پیشنویس دستوالعمل تشویق فعالیتهای بینالمللی اعضای هیأت علمی
ب) تخصیص امتیازه ویژه برای تدوین مقاالت در نشریات معتبر بینالمللی
ج) تخصیص امتیاز ویژه برای فعالیتهای بینالمللی خاص مقاالت پراستناد و داغ
د) تخصیص امتیاز ویژه برای اعضای هیأت علمی برای عضویت در انجمنها و نهادهای بینالمللی
ه) تخصیص امتیاز ویژه برای طرحهای پژوهشی مشترک با افراد صاحبنظر بینالمللی
تالش در جهت ارتقای اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری کاری در میان کارکنان گروه با تشکیل جلسات
تدوین پیشنویس آئیننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز
شرکت در کمیتهها و جلسات پژوهشگاه
رصد و پیگیری مصوبات جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه و کمیته منتخب
بایگانی صورتجلسات و خالصهنویسی مصوبات به منظور دسترسی آسان به مصوبات
بررسی پروندههای ترفیع ،احتساب سنوات و ارتقا به منظور ارزیابی پیشرفت و ارتقای جایگاه علمی اعضای هیأت علمی
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تعداد برنامه
در طول سال
 631هیأت علمی و محقق
در طول سال
در طول سال
 6برنامه
 611گزارش
 33اثر
 6گزارش
در طول سال
در طول سال
در طول سال

یک برنامه

در طول سال
در طول سال
 61جلسه
 1جلسه 8 /جلسه
 1جلسه
 61پرونده

19

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

21

بررسی میزان تعداد مقاالت اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعداد مقاالت باکیفیت
پیشنهاد اصالح یا بهبود شاخص های ارزیابی پژوهشگاه
2
ساماندهی اطالعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی
اطالع رسانی و برقراری ارتباط با کارشناسان واحدهای پژوهشی به منظور اجرای صحیح دستورالعملهای مرتبط
حضور در سمینارهای پروژههای پژوهشی پژوهشکدهها/مراکز و تهیه گزارش با هدف کنترل وضعیت پیشرفت آنها
بازدید از پژوهشکده ها و مراکز جهت کنترل طرح های در دست تحقیق ،موظفی ها و قراردادهای پژوهشی
تدوین برنامه جامع تحقیقات اعضای هیأت علمی

 6برنامه

27

نظارت بر زمان بندی برنامه ها و فعالیت های پژوهشی

مستمر
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ارائه مشاوره و راهنمایی به پژوهشکدهها و مراکز درباره فرایندها ،آئین نامه ها و دستورالعملهای جاری پژوهشگاه و نیز امور مربوط
به قطبها
بررسی طرح ها ،برنامه ها و فعالیتهای پیشنهادی جدید پژوهشکده ها/مراکز جهت طی فرایند تصویب خواهی در مراجع ذی صالح
ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به فعالیت های مصوب در قطبهای فکری فرهنگی

در طول سال
 6برنامه
 6برنامه
 6برنامه
در طول سال
 61سمینار
 1پژوهشکده

مستمر
حدود  31طرح
مستمر

