باسمه تعالي
فهرست برنامه هاي در دست انجام گروه برنامهریزي و ارزیابي در سال 5931
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فعاليت
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 هیأت علمی و محققان رسمی
کنترل نهایی فرم شناسه موظفی اعضای هیأت 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
همکاری در ارزیابی تحلیلی فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه در سال  0961به مناسبت هفته پژوهش
همکاری در ارزیابی تحلیلی وضعیت مجالت پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش
شرکت در جلسات کمیته کارشناسی ترفیع ،ارتقای مرتبه ،جذب و احتساب سنوات اعضای هیأت علمی
شرکت در جلسات کمیته منتخب و انجام امور دبیری آن
بازبینی و رفع اشکاالت صورتجلسات کمیته منتخب
شرکت در جلسات کمیته علمی و انجام امور دبیری آن و تهیه صورتجلسه
شرکت در جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه و تهیه و تدوین صورتجلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه
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 نشر
شرکت در جلسات تعیین مدرک خبرگان بی مدرک و تهیه صورتجلسه آن
ارتباط و همکاری با دبیرخانه قطبها و ارسال برنامههای پیشنهادی پژوهشکدهها و مراکز پس از بازبینی و جمعبندی
همکاری با دبیرخانه برگزاری هفته پژوهش

22

همکاری در جمع آوری اطالعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگر برتر
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همکاری در بررسی و ارسال پرونده اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به مراکز مختلف علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر استانی؛

24

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
انجام امور مشاوره به پژوهشکدهها و مراکز
کنترل و بررسی قراردادهای تحقیق ،نظارت ،متمم تحقیق ،پروژهای و خدمات پژوهشی از طریق نرمافزار قراردادها
کنترل و بررسی دستور پرداختهای تمامی قراردادها و همکاریهای علمی( مشاوره ،حقالجلسه ،ارزیابی و)...

3

کنترل عملکرد و فعالیتهای پژوهشی پژوهشکدهها /مراکز و گروههای علمی(شامل پروژههای در دست تحقیق ،در دست نشر و)...

4

جمع بندی و ارسال گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکدهها /مراکز و گروههای علمی به مقامات مافوق

5

کنترل و بررسی فرم شناسه های موظفی اعضای هیئت علمی و محققان ( در قالب نرم افزار و دستی)
پیگیری فرایند تصویبخواهی مراکز و پژوهشکدهها در وزارت علوم ،فناوری و تحقیقات
نظارت بر حسن اجرای قوانین ،مقررات و آییننامههای پژوهشی در نرمافزار قراردادها
دبیری جلسات مدیران دفاتر پژوهش  :هماهنگی و ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات
تهیه و ارائه گزارش ساالنه از میزان و تعداد قراردادهای تأیید شده و دستور پرداختهای پرداخت شده واحدها
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 فعالیتهای محوله پیشبینی نشده
ثبت دستورپرداخت اعضای شورای پژوهشی و همکاری علمی و همچنین قرارداد احتمالی این گروه در نرمافزار قراردادها
دبیر سایت خبری معاونت پژوهشی و گروه برنامه ریزی و ارزیابی
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ميزان يا پيشبينی
 96اثر
حدود  699قرارداد
حدود 0099درخواست پرداخت
 011هیأت علمی و محقق
بیش از  19فرم شناسه
بیش از  19طرح
 52جلسه
 05جلسه
 05صورتجلسه
 5جلسه
 01جلسه01 /صورتجلسه
 9جلسه
 9جلسه
 9جلسه
 09جلسه
 9جلسه
 095عضو هیأت علمی
بررسی پرونده  59نفر
حدود  0099نامه
حدود  699قرداد
حدود  0099دستورپرداخت
05
ـ
بیش از  19فرم شناسه
حداقل  9مرکز
ـ
 9جلسه
ـ
ـ
ماهیانه  29ساعت
ـ
حدود  99دستور پرداخت
_
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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
شرکت در جلسات کمیته کارشناسی ترفیع ،ارتقای مرتبه ،جذب و احتساب سنوات و اعضای هیات علمی

 09اثر
 02جلسه

3

بررسی و کنترل وضعیت ترفیع اعضای هیات علمی در  1سال اخیر و ارائه گزارش از امتیازات و رکود علمی اعضای هیات علمی و ...
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کنترل و بررسی پرونده 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 ساالنه 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  0961به مناسبت هفته پژوهش
ارزیابی تحلیلی وضعیت مجالت پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش
بررسی طرح های مصوب در جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه

 095نفر هیات علمی
 99طرح اجمالی
 095نفر هیات علمی

2

5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

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

16

بررسی و ارسال پرونده اعضای هیات علمی پژوهشگاه به مراکز مختلف علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر استانی
بررسی گزارش عملکرد پرونده اعضای هیات علمی از زمان استخدام تاکنون
استمرار تهیه گزارش آماری و تحلیلی از صورتجلسات و مصوبات شورای پژوهشی پژوهشگاه
تهیه و تدوین سخنی با خواننده برای اثار بیرونی پژوهشگاه (تاکنون  5اثر انجام شده است)
انجام سایر فعالیتهای محوله پیشبینی نشده
ثبت گزارش پژوهشی و علمیـ اجرایی ماهیانه اعضای هیأت علمی
تهیه گزارش موظفی پژوهشی و اجرایی سالیانه اعضای هیأت علمی
ثبت اطالعات مربوط به عملکرد ماهیانه محققان رسمی
کنترل ساعات گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی و محققان رسمی بر اساس شناسه موظفی
بررسی و کنترل عناوین موظفی پژوهشی مندرج در گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی و محققان رسمی و تطبیق با شناسه موظفی
ارتباط با مدیران دفاتر پژوهش و انتقال اشکاالت و نواقص گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی و محققین
جمع آوری کامل و تکمیل اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی از زمان استخدام تاکنون برای جلسات کمیته منتخب
انجام سایر فعالیتهای محوله پیشبینی نشده
شناسایی زمان ترفیع اعضای هیأت علمی و تهیه نامه جهت ارسال پرونده ترفیع به دبیرخانه کمیته منتخب
اخذ پروندههای ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب و بررسی صحت مستندات پرونده و کنترل پیوستهای الزامی از قبیل صورت جلسه
شورای پژوهشی پژوهشکده /مرکز ،فایل موظفی ،داشتن مقاله علمی – پژوهشی ،ذکر نام پژوهشگاه به هنگام انتشار مقاله و کتاب و ...
کنترل و بررسی امتیازات اعطاشده از سوی پژوهشکده/مرکز به فعالیتهای اعضای هیأت علمی و تطبیق با آئیننامه ارتقاء و دستورالعمل ترفیع
شرکت در جلسات کمیته کارشناسی جهت بررسی پروندههای ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب
هماهنگی جلسه کمیته منتخب ،تنظیم و ارسال پیشنویس دعوتنامه جلسه به دبیر و شرکت در جلسات آن (ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب)
تنظیم صورت جلسه کمیته منتخب و نهایی کردن امتیازات اعضای هیأت علمی (ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب)
تنظیم و ارسال پیشنویس ابالغ صورت جلسه کمیته منتخب و ابالغ مصوبات به صورت جداگانه به اعضای هیأت علمی
(ترفیع ،ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب)
دریافت اعتراضات پروندههای ترفیع و بررسی آنها و قراردادن در دستور جلسه بعد در صورت لزوم
ورود اطالعات نتایج جلسات کمیته در خصوص پروندههای ترفیع و امتیازات اخذ شده در فرمها و جداول مربوط
پیگیری مصوبات جلسات کمیته منتخب
تحویل پروندههای ترفیع به اعضای هیأت علمی بعد از گذشت مهلت اعتراض
تحویل پروندههای ارتقاء ،احتساب سنوات و جذب به اداره امور هیأت علمی
انجام سایر فعالیتهای محوله پیشبینی نشده
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 095نفر هیات علمی
 095نفر هیات علمی
 095نفر هیات علمی
 15نفر محقق رسمی
 15نفر محقق رسمی
 15نفر محقق رسمی
 529طرح مصوب
 011هیأت علمی و محقق
 095عضو هیات علمی
 095عضو هیات علمی
 99جلسه
 09اثر
 095عضو هیأت علمی
 095عضو هیأت علمی
 15محقق رسمی
 011هیأت علمی و محقق
 011هیأت علمی و محقق
ـ
 095عضو هیات علمی
ـ
 095عضو هیأت علمی
 059عضو هیأت علمی
 059عضو هیأت علمی
 99جلسه
 02جلسه
 02صورتجلسه
 092مصوبه
 59اعتراض
 095عضو هیأت علمی
 095عضو هیأت علمی
 095عضو هیأت علمی
 02پرونده
ـ

