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تعجبكهاستهاييسوالهمانازايننشود،يابشودعلمعرصهواردبسيجآيابكنيمسوالكههماين

وبرويدبايدشما. بشودعلمعرصهواردهمهازجلوتربايدبسيج! شود؟نچرا! انگيزدميبررامن

تصرفراعلمينشدهشناختهآفاقوعلميهاينوآوري،راآوريفنهايعرصهرا،علميهايعرصه

.كنيد

انقالبمعظمرهبربادانشجوييبسيجاعضايازنفرهزارانديدار
31/2/1386

هاى ن وزارتوالئمسخوب است . شنهاد شد، به نظر من پيشنهاد خوبى استپژوهشگاه دانشجوئى كه پي

ى كار بگذاريم دانشجوها در اين مقوله�آموزش عالى رسيدگى كنند، بررسى كنند؛ فكر خوبى است

ى يهافعاليت،هپژوهشكدپژوهشگاه وتوانند، در يك مركزى به نام كنند، اگر ميدانشگاهى اگر وقت مي

�تواند دنبال شودى قابل توجهى است و ميند؛ اين ايدهرا انجام ده

رهبر معظم انقالب اسالمى
هاى شيرازديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه

14/2/1387
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:تاريخچه
ي شـك از جملـه  دهه چهارم انقالب اسالمي كه توسط رهبر معظم انقالب دهه پيشرفت و عـدالت نـام گرفتـه اسـت بـي     

هاي انقالب اسالمي است و در سير پيشـرفت و تكامـل انقـالب بـه سـمت تمـدن پرشـكوه        ين برههترين و مهمترحساس
كـه  نحويبه باشدميعلم و فناوري مسئله، ات مقام معظم رهبرياز مهمترين تاكيد.كندمياي را ايفا اسالمي نقش ويژه

گشـايي را  و در اين راسـتا رهنمودهـاي كار  هاي دانشجويي به اين موضوع پرداختهايشان در بيشتر فرمايشاتشان در جمع
دانـد كـه بـه    بسيج دانشجويي به عنوان يك تشكل ارزشي و پايبند به انقالب و رهبري خود را موظف مي. اندمطرح نموده

.هاي انقالب اسالمي، گام برداردرهبري و نيازفرمايشاتو در راستاي برآورده كردن وارد شدهنحو مناسب به اين عرصه 
شـيراز در  هـاي دانشگاهدانشجوياناساتيد و هاي دانشجويي پيرو فرمايش مقام معظم رهبري در جمع سيس پژوهشكدهتا

.بسيج دانشجويي مطرح شد"و تعاليتحول"تحت طرح ، به همت سازمان بسيج دانشجويي14/2/1387تاريخ
ر مجموعه بسيج دانشـجويي دانشـگاه صـنعتي    تحقيقات دساختاري به نام مركز) 1387قبل از سال (در گذشته از طرفي 

هاي خودجـوش دانشـجويي در بعضـي از    حركت. پژوهشي، در نظر گرفته شده بود-هاي علمياصفهان براي انجام فعاليت
هاي تحقيقاتي شد و دانشجويان توانايي و ظرفيت خود را در انجـام كارهـاي   اي بسيج، سبب تشكيل هستهدفاتر دانشكده
هـا و همچنـين در   به دليل حجم باالي فعاليـت در نتيجه.رف كردن قسمتي از نيازهاي كشور نشان دادندپژوهشي و بر ط

هاي موجود در دانشگاه و با توجه بـه سـخنان مقـام معظـم     راستاي آماده سازي بستري مناسب جهت استفاده از پتانسيل
بسـيج  ،ها به فضـاي جهـاد علمـي   فضاي دانشگاههاي دانشجويي و لزوم تبديل رهبري مبني بر به وجود آمدن پژوهشكده

هـاي علمـي و  هـاي بسـيج دانشـجويي در فعاليـت    تـرين حـوزه  دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يكي از فعال
اميد است كه اين حركـت سـازنده،   . ه استدوي دانشجويي در ساختار خود نماقدام به تاسيس اولين پژوهشكده،پژوهشي

.هاي كشور عزيزمان گرددهاي دانشجويي در ساختار بسيج دانشجويي در ساير دانشگاهتشكيل پژوهشكدهسرآغازي براي 
آنچه مسلم است در اين برهه از انقالب با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان بسيجي ورود جهادگونـه  

به ياري خداونـد ايـن   ... دانشجويي است كه انشااترين وظايف مجموعه بسيجبه عرصه علم و خط شكني علمي جزء اصلي
.كار صورت خواهد گرفت
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:معرفي
:كهبه اين معنا اي دانشجويي است مجموعهدانشجويي شهيد اعتباريپژوهشكده
.گرددتعيين مي)بسيج دانشجويي(از طريق يك تشكل دانشجوييها و مسئول آن سياست.1
.دهندل مييشكتآن را دانشجويان رانكادر مديريتي و پژوهشگاي ازبخش عمده.2
.تحصيالت تكميلي استي هدف پژوهشكده دانشجويان كارشناسي و مخصوصاًجامعه.3

پژوهشي و تشكيالتي اعضاي هيئت علمي جزو الينفك يك ساختار پژوهشـي  -بديهي است كه استفاده از تجربيات علمي
بلكـه در  مجريو مديردر نقش نه شود وليكن كمك گرفته مينيز از ايشاندر اين پژوهشكده بنابراين ؛استدانشگاهي 

چرا كه سياست پژوهشكده اين است كه به دانشجويان فرصت و جـرأت مـدير و مجـري شـدن داده     .هاديو ناظرنقش 
.كندكه يك متخصص بر فعاليت ايشان نظارت ميشود آن هم در هنگامي

را منجـر خواهـد شـد كـه     هاي پژوهشـي هستهين پژوهشكده با مسئولارتباط تنگاتنگ پژوهشكده،كادر بودن ييدانشجو
.هاي پژوهشي بسيار موثر اسـت براي فعاليتهاآندر ترغيب ها،هستهد علمي و اعتقادي اعضاي عالوه بر تسهيل روند رش

بـه نحـوي   ؛دارددانشگاه دستاورد ديگري است كه اين ويژگي به دنبال هايديگر بخشپژوهشكده با موثر و مكملارتباط
در ورود دانشـجويان ها و دانشجويان بازي كند و با تواند نقش حد واسط را ميان اين بخشه خوبي ميكه اين پژوهشكده ب

مهيـا نمايـد   تحقيقاتي دانشگاههاي ها در ديگر بخشهاي احتمالي آتي آنزمينه را براي فعاليت،كارهاي پژوهشي گروهي
. در دانشگاه استتربيت پژوهشگرو پژوهشانجام ي حلقهتكميل نمودن كه اين مهم به معناي كمك در

؛داراي اولويت باالتري نسبت به اجراي پروژه هاي كالن تحقيقاتي اسـت پژوهشگرتربيت،پژوهشكدهماموريتبا توجه به 
،ايـن امـر  . باشـد مـي ويتاولبراي پرورش هر چه بهتر نيروهاي متخصص، متعهد و كارآمد در شرايطآماده سازي بنابراين 
و تجربهكه تاكنون خصوص دانشجويان دوره كارشناسيب(فرصت ورود عموم دانشجويانهمچنينتربيت پژوهشگر و روند
.آوردميفراهم به پژوهشكده را) اندهيچ فعاليت پژوهشي را نداشتهيزمينه

از شركت در كارهاي پژوهشـي  ،قويپژوهشيتن بنيه را به دليل نداشكارشناسي شود كه دانشجويان مقطع گاهاً ديده مي
انجام . هاي پژوهشي دانشجويي و گروهي تالش در جهت رفع همين اشكال استكنند غافل از اينكه نفس فعاليتمنع مي
ي تحصيلي خـود پيـدا كننـد و    كند تا درك صحيحي از رشتههاي پژوهشي در كنار درس به دانشجويان كمك ميفعاليت
ي هـاي پژوهشـي در دوره  از ديگر بركات انجام فعاليت. سازندشان به نحو مناسب آمادهي شغليخود را براي آيندهبتوانند 

.باشدي تحصيلي مينياز در رشتهها و علوم موردكارشناسي ايجاد انگيزه و انرژي مضاعف جهت كسب مهارت
پايدار پژوهشـي تخصصـي بـا مـديران متعهـد و      هايهستهالبته سياست بلند مدت پژوهشكده حركت به سمت تشكيل 

.دنهم تامين گردبا» هاي كالن تحقيقاتيتربيت پژوهشگر و اجراي پروژه«متخصص است است بنحوي كه هر دو هدف 
ي علـم، پـژوهش و فرهنـگ    جهـادي در عرصـه  روحيـه  يي باهااعتقاد به انجام فعاليتممتاز اين پژوهشكده، ديگر ويژگي

در حـال  البته (ما با كشورهاي مطرح در زمينه علم و فناروي علمي ي هاي دانش و جبران فاصلهفتح قلهبدون شك . است
ايـن  . نيسـت رميسـ علمـي، پژوهشـي و فرهنگـي    هـاي در جهت خط شـكني وقفه جز با تفكر جهادي و تالش بي،)حاضر

هـاي ناشـناخته و تجربـه نشـده در     عرصـه ، ورود به خودهايتعيين خط و مشيپژوهشكده با در نظر گرفتن اين اصل در 
.هاي خود قرار داده استهاي علمي، پژوهشي و فرهنگي را در سرلوحه برنامهزمينه
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:شعار. 1

ايراني-تمدن اسالميدانشگاه مبتني بر كمك به تشكيل 

:رسالت. 2

.باشدئله علم و ديگري ايمان ميباشد، يكي مسكه در ايجاد يك تمدن اسالمي حائز اهميت ميبه نظر مي رسد دو عامل 

همان گونه كه در حديث شريفي از امير مؤمنان . علم و دانش در طول تاريخ همواره مايه قدرت و اقتدار بوده است

».علم، قدرت است و صاحب علم سخن و دست برتر را دارا مي باشد«روايت شده كه) ع(علي

:اهداف. 3
)ذهنيخالقيتوردازيپايدهترويجبرتأكيدبا(علميهاينخبهپرورشوجذبشناسايي،•
ي علمي كشورجهت حركت مجموعه دانشگاهي در راستاي توسعهفرهنگ سازي •
پرورش و تربيت پژوهشگران جهت نيروسازي علمي براي آينده كشور•
صنعتيوعلميابعاددركشورنيازهايرفع•
صنعتودانشگاهمؤثرتر ارتباط•
دانشگاهدرمتعهدومتخصصنيروهايهايقابليتده ازاستفاجهتبسترسازي•

:ساختار سازماني. 4
باشد و داراي نمودار سـازماني  شهيد اعتباري زير نظر بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان ميدانشجوييپژوهشكده 

:استبا ساختار زير 

شوراي
گذاريسياست

هاي پژوهشيهسته

معاونت
راهبردي

واحد

ارتباط با صنعت

شوراي
مركزي

معاونت
طرح و برنامه

معاونت
خواهران

شوراي
پژوهشي

مسئول
كدهپژوهش

واحد

آموزش

واحد

فرهنگ سازي

واحد

پشتيباني
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:ي باشدماموريت و وظايف هر يك از اركان اين ساختار به شرح زير م

:شوراي سياست گذاري. 1.4
و معاونـت  مسـئول بسيج دانشـجويي دانشـگاه صـنعتي اصـفهان و     و معاونت علمي )جانشين(مسئولاين شورا مركب از 

پژوهشـكده  مسـئول و دبيـر آن  بسـيج مسئولو رياست آن بر عهده استپژوهشكده دانشجويي شهيد اعتباري راهبردي
.گرددتشكيل مييا شوراي مركزيو پيشنهاد يكي از اعضاءورت اين شورا بنا به ضر.باشدمي

وظايف
.باشدميپژوهشكدهسازمانيساختارجايگاه و ،اهدافشعارها،بارابطهتصميم گيري درمسئولاين شورا •

:پژوهشكدهمسئول. 2.4
مـديريت  ايشـان  .گـردد ميبسيج منصوبمسئولو توسط پيشنهادپژوهشكده مركزيپژوهشكده توسط شوراي مسئول
، شوراي سياسـت گـذاري  دبيري.باشندميدارعهدهرا پژوهشكدهاساسنامه مندرج درهاي الزم براي تحقق اهداف فعاليت
.از ديگر وظايف ايشان استو نصب و عزل كادر پژوهشكدهنظارت بر ستادهاي ويژه،شوراي مركزيرياست 
اي از اركان مديريتي پژوهشكده است كه جهت همگرايي هـر چـه بيشـتر در    مجموعهمركب از )شورا(ويژهستاد:تبصره

. باشـند ) پژوهشييشورامثل (اين ستادها ممكن است مقطعي و يا دائمي . شودپيشبرد يك موضوع حول آن تشكيل مي
.گردندنظارت بر اين ستادها بر عهده مسئول پژوهشكده بوده و مسئولين ستادها از طرف ايشان انتخاب مي

:شوراي مركزي. 3.4
بسيج دانشـجويي علميمعاونت،ي پژوهشكدههاشوراو واحدهاينمسئول،ينپژوهشكده، معاونمسئولاين شورا مركب از 

معاونـت طـرح و برنامـه   پژوهشـكده و دبيـر آن   مسـئول است و رياست آن برعهده و يكي از اعضاي شوراي بسيج اساتيد
.يابدا با حضور بيشتر از نصف اعضاي شورا رسميت ميجلسات اين شور.باشدپژوهشكده مي

وظايف
پژوهشكده و بررسي پيشنهاد تشكيل يـا ملغـاي   راهنقشه وچشم انداز تصميم گيري در مورد مسئولين شورا ا•

.گرددبه اين شورا ارائه ميراهبرديمعاونت باشد كه توسط ميستادهاي ويژه 
از ديگـر  هـاي ارائـه شـده،   با توجه به شاخصبسيج دانشجويي ئولمسبه ده پژوهشكمسئولپيشنهادهمچنين •

.اين مطلب در مورد عزل يا پذيرش استعفاي ايشان نيز صادق است.باشدوظايف اين شورا مي
ي اعضاي پژوهشـكده دارد از ديگـر   اموري كه نياز به همفكري همههاي جاري و فعاليتتصميم گيري در مورد •

.گرددديگر اعضا به اين شورا ارائه مييا مسئولسط وظايف اين شوراست كه تو

شوراي پژوهشي. 4.4
دانشجويي هاي پژوهشكدهآموزش و ارتباط با صنعت و مديران هستههايواحدمسئولين شورا متشكل از اين •

اي هايجاد هماهنگي و انسجام ميان فعاليتدار پژوهشكده عهدهنياندهياست كه به عنوان نماياعتبارديشه

اين شورا طبق اساس نامه در رديف تعريف ستادهاي ويژه . باشدپژوهشكده در ارتباط با امور پژوهشي مي

مسئولشورا از طرف نيامسئول . باشدمحسوب شده و بنابراين نظارت بر آن بر عهده مسئول پژوهشكده مي

ت،يريمدفهيوظكهشوديخاب مانتها يا واحدهاي پژوهشكدهمعاونتاز مسئوالن يكيانيپژوهشكده و از م
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بر عهده هابخشاز كينامه مصوب هر نييبراساس آراهاواحدها و هستهيهاتيفعاليبندميو تقسيهماهنگ

.دارد

وظايف

ين ذيربطمسئولبه صورت دو هفته يكبار و تهيه صورت جلسه و ارائه آن به شورابرگزاري جلسات اين •

پژوهشييهايا انحالل هستهتصويبتعريف،•

هاها در قالب هستهتهيه، تدوين و تصويب ضوابط و مقررات مربوط به تعريف و انجام پروژه•

امور پژوهشيهاي بلند مدت پژوهشكده در رابطه با تهيه و تنظيم برنامه•

واحدهاازيكبر طبق آيين نامه هرشوراهاي جاري تعيين متولي براي وظايف مشروح در برنامه•

:نت خواهرانمعاو. 5.4
مـديريت  ايشـان . گرددپژوهشكده معرفي ميمسئولبسيج دانشگاه صنعتي اصفهان به مسئولمعاونت خواهران از طريق 

هاي و هستهارتباط با صنعت ،، مطالعات و فرهنگ سازيآموزشواحدهاي به نحوي باكليه امور مربوط به خواهراني را كه 
ها در همچنين نظارت بر صحت پيشروي فعاليت. باشددار ميرا عهدهت هستند، باشند و مشغول فعاليميمرتبطپژوهشي 

.باشداز ديگر وظايف اين معاونت ميپژوهشكده مسئولآن به گزارشقسمت خواهران و دادن 
اجـرا  مجـزا و هماهنـگ هاي مجموعه پژوهشـكده در دو حـوزه خـواهران و بـرادران بـه طـور       الزم به ذكر است كه برنامه

.رددگمي

:راهبرديمعاونت . 6.4
كـه  ايو آرمان گرايانـه نگاه بلند مدتشهيد اعتباري است كه وظيفه دارد با دانشجويياين معاونت بخشي از پژوهشكده 

كت مجموعه پژوهشكده جهت نيل به اهداف كلي مطروحه هايي ارائه كند كه قوام حرسياست،داردپژوهشكده يهبه آيند
تـا بتوانـد بـه    گيـري احتيـاج دارد  به يك نظم و جهتكالًي پژوهشكده به عبارت ديگر مجموعه. در اساسنامه تأمين شود

. دست يابد» ايراني-كمك به تشكيل تمدن اسالمي«شعار خود مبني بر 
را راهايـن نقشـه   طراحي كارهاي آن است كه راهبه همراهجموعه پژوهشكده مراهتهيه نقشه مسئولاين معاونت در واقع 

. ناميدراهبرديمي توان 
اهداف
مورد نظر در پژوهشكده و دانشگاه دستيابي به اهداف سياست گذاري جهت •
ف مورد نظر به تمام سطوح مديريتي پژوهشكدهااجراي اهدمشاوره به منظور •

ظايفو
هاي اصالحي در رابطه با شعارها، اهداف و ساختار سازماني پژوهشكده جهت ارائـه بـه   و تدوين پيشنهادبررسي •

شوراي سياست گذاري
هـاي  مشاوره به بخشدادنو جهت ارائه به شوراي مركزي ي آنكارهاراهبه همراهپژوهشكده راهنقشه طراحي •

مختلف پژوهشكده در جهت عملياتي كردن آن
پژوهشكدههاي مطرح دربرنامهيبتصووتدوينبرايمرجعمعرفي•
بايد به صورت رسمي بـه  مدتي كههو كوتاواقع گرايانهسياستدر جهت تعيينمعاونت طرح و برنامهكمك به •

ابالغ شودپژوهشكده 
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بـه اصـالحي پيشـنهادهاي ارائـه آن وفرهنگـي علمـي و  پيامـدهاي وآثـار تحليلوپژوهشيالگوهايبررسي•
ها و حداكثر سازي مزاياي اين الگوهاشكده در جهت حداقل سازي آسيبهاي مختلف پژوهبخش

:برنامهمعاونت طرح و. 7.4
هـاي مناسـب   ريـزي و اجـراي طـرح   يت برنامهمسئولشهيد اعتباري است كه دانشجوييهشكده اين معاونت بخشي از پژو

نـت در راسـتاي اجـراي وظـايف خـود      همچنـين ايـن معاو  . هاي پژوهشكده را برعهده داردجهت تحقق اهداف و سياست
.ها را انجام دهدبايستي نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه در مجموعه پژوهشكده و ارزيابي آن

هاي ذيربطبخش
ريزيبرنامه•
نيروي انساني•
نظارت و ارزيابي•

ريزيوظايف اين معاونت در بخش برنامه
اي و مطالعات استراتژيك پژوهشكدههداف توسعهدر فرآيند تعيين اراهبرديهمكاري و مشاركت با معاونت •
و همكـاري در  راههاي مختلف پژوهشكده در جهت عملياتي كردن نقشـه  بخشها از ي تدوين و تصويب برنامهمطالبه•

هاها و هماهنگ كردن آنتنظيم اين برنامه
هاي مختلف پژوهشكدهخشهاي صورت گرفته جهت بهبود عملكرد و بهينه سازي مستمر بريزينظارت بر برنامه•
مختلف پژوهشكدههايها و گردش كارهاي مورد نياز بخشها، دستورالعملهمكاري در تهيه آيين نامه•
هاي مختلف پژوهشكده جهت ارائه به شوراي مركزيهاي تهيه شده توسط قسمتمديريت و نظارت بر گزارش•
همكاري در تهيه گزارش عملكرد ساليانه•
هاي ذيربطجلسات شوراي مركزي و تهيه صورت جلسات جهت ارائه به بخشبرگزاري و هماهنگي•
اندازي سامانه جامع اطالعاتي و مديريت آنپيگيري جهت راه•
در قالب سامانه جامع اطالعاتيهاي پژوهشكدهي فعاليتمستند سازي كليه•
نه جامع اطالعاتيطراحي و تدوين ساختارهاي الزم جهت استفاده مستمر مجموعه پژوهشكده از ساما•

نيروي انسانيوظايف اين معاونت در بخش 
هاي پژوهشكدهنامه نيروي انساني و ابالغ آن به تمام بخشتهيه و تدوين آيين•
هاي ارائه شـده از طـرف واحـد    افراد شايسته جهت فعاليت در پژوهشكده بر اساس شاخصو پيشنهاد شناسايي •

سازيمطالعات و فرهنگ
هاي مختلفها در بخشت و نظارت بر نيروي انساني پژوهشكده و توزيع مناسب آنسازماندهي، مديري•

وظايف اين معاونت در بخش نظارت و ارزيابي
نظارت و ارزيابي عملكرد مجموعة پژوهشكدهبرنامهتدوين •
انجام ارزيابي عملكرد پژوهشكده•
آن به شوراي مركزيتجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از سيستم ارزيابي و ارائه نتايج•
هاي ارزيابي و تالش در جهت اصالح و بهينه سازي آنشناخت مشكالت و موانع سيستم•
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:واحد ارتباط با صنعت. 8.4
مراكز با موثرارتباطو ساماندهيبرقرارياين واحد بخشي از پژوهشكده دانشجويي شهيد اعتباري است كه وظيفه دارد با 

. هـاي مـورد نيـاز صـنعت راهبـري كنـد      ، محققين را در انتخـاب و اجـراي طـرح   هاي مختلفصنايع و سازمانتحقيقاتي، 
.باشدهاي ايده محور از ديگر وظايف اين واحد ميهمچنين تالش جهت صنعتي كردن طرح

اهداف 
تدوين نقشه جامع راهبردي ارتباط دانشگاه و صنعت•
بستر سازي جهت رشد ايده پردازي صنعتي•
هاي توليد شدهردي كردن ايدهتالش در جهت كارب•
طراحي و ساماندهي فرآيندهاي موثر در تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت•
ي پژوهشكدهتالش در جهت تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي مجوعه•
قانونمند كـردن نحـوه   و ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح ملي و استاني •

و پژوهشكدهبا مراكز خارج از دانشگاهپژوهشكدهارتباط 
هاي ذيربطبخش
رصد و ارتباط•
امور قراردادها•

وظايف رصد و ارتباط
برقراري ارتباط موثر با مراكز تحقيقاتي و صنعت•
بـه هـا هسـته موضـوع مرتبط بـا  هايطرحمعرفي ها به منظور هاي پژوهشي ديگر بخشگردآوري عناوين الويت•

ايشان
ر قراردادهاوبا كمك ام)آنخارجچهوهاهستهقالبدرچه(تحقيقاتي پژوهشكدههاي پروژهسازي تجاري •

به كار ستادي داشته باشـد پيرامـون آن مـورد، سـتادي ويـژه از      در صورتي كه هر يك از موارد اين بند نياز :تبصره
.مسئولين مورد نياز تشكيل شده و ذيل نظر مسئول فعاليت خواهد كرد

يف امور قراردادهاوظا
هاي حقيقي و حقوقيمابين پژوهشكده و بخشتبادل قرارداد في•
عقد تفاهم نامه همكاري با مراكز تحقيقاتي و صنايع•
هـا و بخـش   مسـئولين هسـته  ، هـا بـا مجريـان پـروژه   هـا  قاتي مربـوط بـه پـروژه   عقد قراردادهاي تحقيپيگيري•

امورقراردادهاي دانشگاه
در مسـير تجـاري   ،هاي فكري و دسـتاوردهاي پژوهشـي نظيـر اختراعـات    ني از مالكيتفاظت و نگهداري قانوح•

سازي نتايج نوآوري و تحقيقات انجام شده
ثبت اختراع و قيمت گذاري دانش فني و عقد قرارداد فروش•

:واحد آموزش. 9.4
-خـدماتي هـاي  فعاليـت تعريـف و برگـزاري  شهيد اعتبـاري اسـت كـه وظيفـه     دانشجويي اين واحد بخشي از پژوهشكده 

.هاي پژوهشكده برعهده داردپژوهشي، صنعتي و فرهنگي را در حمايت و تكميل ديگر فعاليت
اهداف
هاي آموزشي پژوهشكدههمگرا كردن فعاليت•
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ي پژوهش درست و هدفمندهاي پژوهش بعنوان مقدمهتوجه به آموزش مهارت•

هشيهاي پژوفراهم نمودن بستر ورود دانشجويان به هسته•

فراهم كردن زمينه پرورش مربيان متعهد كه ممكن است معلمان و اساتيد آينده باشند•

) بخصوص براي تيم مديريتي پژوهشكده(تقويت و پرورش مديران پژوهشي•

ي آموزش دانشجويانهاي نوين در حيطهخلق روش•

وظايف
و برگـزاري  ، همـاهنگي  يـف هـاي پژوهشـكده و تعر  آموزشـي مـورد نيـاز بخـش    خـدماتي  هـاي  شناسايي زمينه•

هاي مرتبط با آنفعاليت
ورود دانشـجويان بـه   ...) هـاي فرهنگـي و   شامل دوره آموزشي، بازديد، كارگاه، برنامـه (هاي جامع برگزاري دوره•

هاهاي پژوهشي بر اساس آيين نامه اين دورههسته
، كـارآموزي و امريـه در قالـب    )كارشناسـي، ارشـد و دكتـرا   (هـاي دانشـجويي   فراهم نمودن بستر تعريف پـروژه •

بر اساس آيين نامههاي پژوهشيهسته
پژوهشي و فرهنگيي هاي پژوهشكده در جهت تقويت بنيههاي آموزشي عمومي مرتبط با فعاليتبرگزاري دوره•

دانشجويان دانشگاهعموم
وداي كه بر مبناي آداب اسالمي پياده شهاي ارائه شده به گونهتوجه به ماهيت آموزش•
هاي موجود در دانشگاهها و آزمايشگاهجهت استفاده از كارگاههماهنگي•

:واحد مطالعات و فرهنگ سازي. 10.4
هاي فرهنگـي اتخـاذ شـده در    يت اجراي سياستمسئولشهيد اعتباري است كه دانشجويي اين واحد بخشي از پژوهشكده 

از جملـه تقويـت روحيـه پژوهشـگري، روحيـه      (ر دانشـگاه  فرهنگ سـازي الزم د . نقشه كالن پژوهشكده را بر عهده دارد

جهت حركت مجموعه دانشگاهي در راستاي توسعه علمي كشور بر مبناي گفتمان رهبـري از  ) خودباوري و اميد به آينده

اين پژوهشكده به دنبال پرورش پژوهشگراني است كه نيـروي انسـاني انقـالب اسـالمي بـه      . جمله وظايف اين واحد است

لـذا  . اين امر عالوه بر بعد علمي، به بعد فكري ، فرهنگي و معنوي نيازمنـد اسـت  . تحقق توسعه علمي كشور باشندمنظور 

ي فكـري و  اين واحد در راستاي تحقق اين هدف و توجه به اين مسئله، وظايفي از جمله جهت دهي فكري و تقويت پايـه 

.ايماني و معنوي در پژوهشگران را بر عهده دارد

اهداف

در راستاي توسعه علمي كشـور بـر   ) اعم از اساتيد، دانشجويان(رهنگ سازي جهت حركت مجموعه دانشگاهيف•
مبناي منويات هبري

پرورش فكري، فرهنگي  و معنوي پژوهشگران جهت نيروسازي علمي براي آينده كشور •
وظايف

هشيپژو-در زمينه علمياسالمينظامبامتناسبدانشگاههايشاخصتدوينوتهيه•
تدوين شاخصه هاي فكري و فرهنگي الزم براي مجموعه دانشگاهي و اقشار مختلف آن در راستاي توسعه علمي •

كشور و تالش در جهت تحقق اين شاخصه ها
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ها و شناسـايي موانـع فرهنگـي آن و تـالش در جهـت      بررسي و ارزيابي وضعيت پژوهش و تحقيقات در دانشگاه•
ساماندهي اين وضعيت

هــاي كارشناســي، صــنعتي از قبيــل كــارآموزي، پــروژه-هــاي تحقيقــاتيفعاليــتبهبــود كيفيــت سـاماندهي و •
. . .مهارتي صنعتي و -هاي مطالعاتيها، تزها، مقاالت، فرصتنامهپايان

هاي فرهنگي اتخاذ شده در نقشه كالن پژوهشكدهاجراي سياست•
ختلف مديريتي پژوهشكدهسطوح مهاي فردي و مديريتي الزم براي تدوين و تعيين شاخص•
با استفاده از منابع اسالمي و منويـات مقـام معظـم رهبـري     انپژوهشگرالزم برايهايتدوين و تبيين شاخصه•

)دامت بركاته(
فعاليت در راستاي تحقق اين شاخصه ها در پژوهشگران•
شناخت نيازهاي فرهنگي و معنوي پژوهشگران و تالش در جهت برطرف كردن اين نيازها•

:واحد پشتيباني. 11.4

هـاي پژوهشـي   هسـته شهيد اعتباري است كه وظيفه پشتيباني اين مجموعه و دانشجويي اين واحد بخشي از پژوهشكده 
.هاي پژوهشكده بر عهده داردمرتبط با آن را به منظور فراهم نمودن بستر فعاليت

هاي ذيربطبخش
اجرايي•
مالي•
روابط عمومي•

اجرايي
هاين پژوهشكده و ديگر بخشپيگيري مكاتبات ب•
...هاي پژوهشي از قبيل سالن اجتماعات، اتاق جلسات وهماهنگي جهت استقرار فعاليت•
تجهيزات اداري جهت رفع نيازهاي مجموعهوفراهم نمودن يكسري امكانات از قبيل فضاي كار•
ت پژوهشكدهكليه اموال و تجهيزاو بروز رساني نرم افزاري و سخت افزارينگهداري،نظافت•

مالي
هاي پژوهشكدهشناسايي و جذب منابع مالي مرتبط با فعاليتسياست گذاري، •
هاي جاريكادر پژوهشكده و تأمين مالي هزينهكار دانشجوييپرداخت •
هاي پژوهشيهستهحمايت مالي از •
ها از حساب حقوقي پژوهشكدهها و دريافتحسابرسي كليه پرداخت•
تهيه و تدوين بيالن ساليانهو به عملكرد مالي پژوهشكدهبندي اطالعات مربوط جمع•
تشكيل صندوق وام قرض الحسنه و ارائه خدمات مربوطه•
هاي كلي پژوهشكده تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي در قالب اهداف و خط مشي•

روابط عمومي
هـاي  هسـته اضـع پژوهشـكده و   هـا و مو ها، برنامههاي مناسب براي انعكاس اهداف، فعاليتتبليغ و كاربرد شيوه•

هاپژوهشي به مراجعين، مخاطبين و رسانه
هـاي مجموعـه و ارائـه بـه     ي فعاليـت هاي مخـاطبين در زمينـه  گردآوري، جمع بندي و تحليل نظرها و ديدگاه•

ين ذيربطمسئول
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ريزي براي ايجاد يك روابط عمومي مجازي براي هدايت و مديريت افكار عموميبرنامه•
هاي دولتي و خصوصي به منظور معرفي پژوهشـكده  با واحدهاي روابط عمومي ساير دستگاهعام باط برقراري ارت•

و دستاوردهاي آن
هاي آموزشيها و كارگاهها، كنفرانسمشاركت در برگزاري جشنواره•

پژوهشيهسته. 12.4
ارغ التحصيالن دانشگاهي و افراد اي متشكل از اعضاء هيات علمي دانشگاه، دانشجويان و فهسته عبارت است از مجموعه

جايگاه هسته از نظر تشكيالتي زير نظر شوراي پژوهشي .هاي الزم جهت نيل به اهداف فوقشاغل در صنعت با تخصص

.باشداين شورا ميپژوهشكده است و مدير هسته نيز عضو 

ي و تخصصي امور هسته را برعهده ي مديريت تشكيالتشود و وظيفهانتخاب يا رد ميپژوهشي توسط شوراي هستهمدير

مشخص نمودن محورها و .گرددبعبارت ديگر سياست گذاري تشكيالتي و تخصصي هسته توسط ايشان انجام مي؛دارد

هاي مشخص شده ها در درون قالبها، كنترل و نظارت بر حسن انجام پروژههاي فعاليت هسته و عملياتي نمودن آنقالب

.ديگر وظايف ايشان استتا زمان خاتمه پروژه از

اهداف

با رويكردهاي مزيت محور، نياز محور، مرز شكن و يافته سازمانگروهيتحقيقاتانجامبرايمناسببسترتهيه•

آينده نگر 

ثبت تحقيقات انجام شده جهت پرهيز از تحقيقات موازي•

فراهم نمودن بستر تربيت پژوهشگر و مدير پژوهشي•

دانشجويي شهيد اعتباري بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهانپژوهشكده اساسنامه 

بسيجو سازمان )فرجه... عجل ا(صاحب الزمان سپاهبه تصويب ...............................تاريخ در 

.دانشجويي استان اصفهان رسيد

دانشجوييمسئول سازمان بسيج ضاي ما)فرجه... عجل ا(فرمانده سپاه صاحب الزمان ضاي ما

استان اصفهان


