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آیین نامه تشکیل کمیته مشورتی ارتباطات پژوهشی

مقدمه
با توجه به اصل مشارکت و پیوند دانشگاه با صنعت ،جامعه و سایر نهادهای خارج دانشگاه ،گسترر هماهنت علت و مهتارت،
اسرفاده از توانمندی های دانشگاه در رفع نیازهای علمی نهادها ،بهرهگیری از ظرفیتتهتا و تتوا نهادهتا در گسترر علت در
دانشگاه و تبدیل عل به فناوری و ثروت ،این آییننامه با عنوا «آییننامهی تشت یل کمیرتهی مشتورتی ارتباطتات پژوهشتی»
تدوین شده است .کمیرهی مشورتی ارتباطات پژوهشی با انجام طرحهای تحقیقاتی پل ارتباطی مناسبی با ستایر نهادهتا ایجتاد
خواهد کرد.
ماده  -1تعاریف
 -1-1دانشگاه :منظور از دانشگاه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) است.
 -1-2کمیته :کمیرهی مشورتی ارتباطات پژوهشی در این آییننامه ،کمیره نامیده میشود.
 -1-3نهاد :منظور از نهاد هر یک از واحدهای صنعری یا سایر ارگا ها و نهادهای خارج از دانشگاه است.
ماده  -2اهداف
هدف از تأسیس کمیره ،گسرر ارتباط پژوهشی با نهادها ،اسرفاده از توانمندی های دانشگاه در رفتع نیازهتای علمتی نهادهتا،
بهرهگیری از ظرفیتها و توا نهادها در گسرر عل در دانشگاه و تولید عل در جهت به دست آورد فناوری و ثروت است.
ماده  -3ترکیب کمیته
اعضای کمیره به شرح زیر هسرند .اعضای حقوقی (ردیفهای  1تا  )5اعضای ثابتت جلسته هسترند .اعضتای حقیقتی و مرغیتر
کمیره با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و با ح ریاست دانشگاه انرخاب خواهند شد.
 -3-1معاو پژوهشی و فناوری ،رییس کمیره
 -3-2مدیر امور پژوهشی ،نایب رییس کمیره
 -3-3مدیر ارتباط با صنعت و جامعه ،دبیر کمیره
 -3-4رییس مرکز رشد واحدهای فناور
 -3-5رییس مرکز آینده پژوهی
 -3-6دبیرا کارگروه های تخصصی
ماده  -4شرح وظایف کمیته
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4
-6-4

تعیین اولویت های پژوهشی برای بخشی از طرح های پژوهشی طبق آییننامهی «طرح های پژوهشی دانشگاه»
شناسایی نهادهای ذیربط و سیاسرگذاری در جهت خدمترسانی مناسب به بخشهای تحقیقاتی این نهادها
دریافت و بررسی پیشنهادها ،نیازهای تحقیقاتی و انرظارات نهادها از دانشگاه
بررسی و احراز زمینههای هم اری مرقابل از نظر توانمندی ها ،تجهیتزات علمتی ،آزمایشتگاهی و نیتروی انستانی
توانمند موجود در دانشگاه و نهادها
تش یل جلسات ه اندیشی و ارایهی راه ارهای مؤثر در بهبود عمل رد و برقراری ارتباطات پژوهشی بیشرر
بررسی آییننامهها و بخشنامههای پژوهشی در راسرای اسرفاده از اعربارات پژوهشتی ختا (ماننتد یتک درصتد
حاصل از درآمد ،بند ط تبصره ماده  9و )...

ماده  -5شرح وظایف و ترکیب کارگروههای تخصصی
-1-5

با عنایت به سند چش انداز دانشگاه تا سال  1404درخصتو افتزایش درآمتد دانشتگاه از محتل قراردادهتای
پژوهشی ،با توجه به توانمندیهای موجود در دانشگاه ،کارگروههای تخصصی با تایید شتورای پژوهشتی دانشتگاه
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-2-5
-3-5
-4-5
-5-5
-6-5
-7-5

تش یل می گردد.
شناسایی اعضای هیات علمی عالقمند و مرخصصین سازمانها و صنایع مرتبط به موضوع کارگروه به عنوا
اعضای کارگروه
برنامه ریزی برای اسرفاده از توانمندی اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع کارگروه
شناسایی صنایع و سازمانهای مرتبط به منظور تال در جهت رفع مش الت آنها
بررسی اولویرهای پژوهشی دریافری از صنایع و سازمانهای مرتبط و تهیه پروپوزالهای پژوهشی
انجام بازدید و برگزاری جلسه با صنایع و سازما های مرتبط
پیشنهاد تعریف پایا نامه مورد نیاز صنایع و سازمانها و جلب حمایت آنها

این آیین نامه در  5ماده ،در تاریخ  97/10/15به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تتاریخ  1397/11/8بته تصتویب هیتأت
رییسهی دانشگاه رسیده است.

