
 تَ ًام خذا

 طرح چشن اًذاز چِارسالَ هرکس پژُّشی کاشاى شٌاسی

تا تْجَ جایگاٍ لاتل هالدظَ هشکض پژُّؾی کاؽاى ؽٌاعی دس عشح ساُثشدی ّ ُوچٌیي اعاعٌاهَ، هشکض پژُّؾی کاؽاى ؽٌاعی 

وکاسی  ُای هختلف تشًاهَ ای چِاس عالَ ای تؼشیف کشدٍ اعت. تذیِی اعت سعیذى تَ اُذاف تؼییي ؽذٍ هغتلضمُ  ّ ُوذلی تخؼ 

َ صیشعاخت ُا ّتاهیي ًیاصُای هالی، اًغاًی ّ عخت افضاسی الصم تشای یک هشکض پژُّؾی اعت. ٍ ّ تِی  داًؾگا

اُتوام هشکض آى اعت کَ تِشٍ گیشی اص داًؼ ّ تْاًایی اعاتیذ ّ ُوکاساى هذتشم داًؾگاٍ اػن اص اػضای گشٍّ ُای پژُّؾی ّ 

ًِادُای هشتْعَ دس داًؾگاٍ ّ ُوچٌیي تؼاهل عاصًذٍ ّ جذی تا هشاکض ّ ًِادُای ػلوی، فشٌُگی ّ ؽْسای پژُّؾی هشکض ّ دیگش 

 َ ْسی ّ ػاللَ هٌذاى تَ داًؼ ّ فشٌُگ هٌغمَ تَ ّیژٍ کاؽاى پژُّاى، دس پایاى تشًاه اجشایی دّلتی ّ غیش دّلتی هٌغَم ای ّ کؾ

ؾگاٍ ّ دس خْ لیي تاس هشکضی دس ؽاى دًا یاى گزاسی کٌذ تا تَ ػٌْاى هیشاحی اسجوٌذ تشای چِاسعالَ تشای ّا س هٌغمَ کاؽاى  ٌت

 آیٌذگاى تاؽذ.

ٍ کاشاى ّ ّظایف هرکس پژُّشی کاشاى شٌاسی در طرح راُثردی داًشگا  ٍ  جایگا

َ تا ًگاٍ تخؼ  ُای چؾن اًذاص ّ عیاعت ُای اجشایی عشح ساُثشدی داًؾگاٍ هؾخص هی ؽْد کَ داًؾگاٍ ًگاٍ ّیژٍ ای تَ هٌغم

ِیل ّ تاحیش فشایٌذٍ تْعؼَ دس دْصٍ ُای ػلوی، اجتواػی ّ فشٌُگی ّ التصادی ّ تِثْد کیفیت کا ؽاى ّ ایفای ًمؼ هْحش تشای تغ

 .عغخ هلی ّ تیي الوللی داسد ّ استمای جایگاٍ کاؽاى دسصًذگی 

ٌُگتا سّیکشد ؽاسائَ ؽذٍ اعت، تْعؼَ هغالؼات کاؽاى ؽٌاعی ی اص ساُثشدُایی کَ دس ایي هْسد یک ّ ٌاعاًذى تاسیخ، فش ، ٌُش 

َ کاؽاى اعت. ٍ گیشی اص هیشاث غٌی فشٌُگی هٌغم  هفاخش کاؽاى ّ تِش

 یػلو ًخثگاى ّ ُا چِشٍ یػوْه سّاتظ یُوکاس تاهاهْس ؽذٍ اعت  یؽٌاع کاؽاى هشکضداًؾگاٍ  یا هٌغمَ استثاعات تخؼدس 

 ٍْیؽ لالة دس ّ کشدٍ ییؽٌاعا سا اًذ تْدٍ تشخْسداس یا تشجغتَ گاٍیجا اص یا هٌغمَ ّ یهل عغخ دس دال ّ گزؽتَ دس کَ سا کاؽاى

 یذ.ًوا الذام داًؾگاٍ کاسکٌاى ّ اىیداًؾجْ ،یػلو اتیُ یاػضا یتشا ژٍیّ تَ آًِا یهؼشف تَ ًغثت یاستثاع هتٌْع یُا

ٌُگ یُا اعتیع تخؼ دس يیُوچٌ ٌُگ یُا جارتَ ؽٌاعاًذىؽاهل  ؽْد یه هشتْط یؽٌاع کاؽاى هشکض تَکَ  یهْاسد یفش  ّ یفش

 یُا پژُّؼ اص تیدوا هٌغمَ ّ هفاخش تا ییآؽٌا یُا ًؾغت یتشگضاس هشتْط؛ یًِادُا تا یُوکاس ّ کاؽاى َیًاد ّ کؾْس یخیتاس

 .اعت هختلف یُا سؽتَ دس یفشٌُگ شاثیه تا هشتثظ

 ضی دسیُوچٌیي هذیشیت تْعؼَ ّ تشًاهَ سّ داًؾگاٍ تْعؼَ ّ سّاتظ ػوْهی  تا عتادهشکض ُوکاسی تَ تخؾی اص هْاسد ًیض هشتْط 

َ پیؼ سّ پیؼ تیٌی ؽذٍ اعت.  کاؽاى ؽٌاعی تغییش عاختاس هشکض  َ دس تشًاه  اعت ک

 

 ترًاهَ ُا

 الف( تاًک اطالعاتی 

ٌیي کاؽاى پژُّاى ّ فشُیختگاى هخاعة  -1 خثگاى ػلوی، فشٌُگی ّ اجشایی هٌغمَ کاؽاى ّ ُوچ ِیَ تاًک اعالػاتً  ت

ُای هشکض ِا ّ تِشٍ گیشی اص ظشفیت ُای تالمٍْ دس  تشًاهَ  تَ اًگیضٍ ؽٌاعایی ّ هؼشفی آًاى ّ تشلشاسی استثاط هتماتل تا ًآ

َ اُذاف چؾن اًذاص. َ جِت دعتشعی ت  هٌغم

2-  َ ُای عاالً ک اعالػاتی خیشیي کاؽاى دس گزؽتَ ّ دال ّ هؼشفی آًاى دس دْصٍ ُای هختلف دس لالة ُوایؼ  ِیَ تًا ت

ِا دس  دْصٍ ُای آهْصػ ػالی تلکَ دس دْصٍ ُای هختلف اػن اص تِذاؽتی، ّسصؽی، هذسعَ عاصی، خذهات ّالفیي ًَ ٌت

 ػام الوٌفؼَ.



3-  ّ ؾجْیاى  ِیَ تاًک اعالػاتی ایذٍ ُا ّ هْضْػات پژُّؾی ّ کاستشدی هغالؼات کاؽاى ؽٌاعی تشای اعتفادٍ دًا ت

ی اعت هشکض اص پایاى ًاهَ ُایی کَ عشفصل ُای پی ؾٌِادی سا تَ ػٌْاى پژُّؼ اًتخاب ًوایٌذ، دوایت پژُّؾگشاى. تذِی

 خْاُذ کشد.  

َ ّ هرکس اسٌاد  ب( کتاتخاً

ُن هٌاتغ هکتْب ّ ُن هٌاتغ ًشم  -1 ساٍ اًذاصی کتاتخاًَ ّ هشکض اعٌاد کاؽاى ؽٌاعی دس فضای کتاتخاًَ هشکضی داًؾگاٍ کَ دس آى 

َ عْسی کَ دس پایاى تشًاهَ چِاس عالَ تؼذاد کتاب ُا ّ اعٌاد تالغ تش افضاسی تَ داًؾجْیاى ّ پژُّؼ گشاى داخل ّ خاسج داًؾگاٍ ت

َ ؽْد.  پٌج ُضاس ًغخ

ی کَ دس پایاى  -2 ک هماالت کاؽاى ؽٌاختی َت صْست ًشم افضاسی ّ اسائَ آى دس پایگاٍ هشکض کاؽاى ؽٌاعی تَ هیضًا ِیَ تًا ت

َ چِاس عالَ اص ُضاس همالَ فشاتش سّد.  تشًاه

ِیَ تاًک اعالػاتی،  -3 ٍ هؾاُیش، ت ُای گشدؽگشی هٌغمَ کاؽاى ّ اسائَ دس پایگا ٌُگی ّ عثیؼی ّ جارتَ  آحاس تاسیخی، فش

 ایٌتشًتی

ٍ ایٌتشًتی هشکض -4 َ فِشعت هٌاتغ کاؽاى ؽٌاختی اػن اص کتاب، عٌذ، پایاى ًاهَ ّ همالَ ّ اسائَ آى دس پایگا  تِی

 

ّ تیي الوللیج  ( ترگساری کٌگرٍ ُای ساالًَ در سطح هلی 

ٍ هغالؼات تاعتاى ؽٌاعی دْصٍ فشٌُگی کاؽاى ًخغتیي -1  1224هغالؼات هیذاًی دس عال -کٌگش

2-  ٍ ًذیؾَ ُای ػثذالشصاق ّ ػضالذیي هذوْد کاؽاًی اص تضسگتشیي هؼلواى ػشفاى ّ دکوت عذ کٌگشٍ تضسگذاؽت ّ هؼشفی ا

 1321ُؾتن دس عال

َ ؽاُکاسُ -3 ٍ تیي الوللی خاًذاى اتی عاُش ّ آحاس تاصهاًذٍ آًاى ک  1321ای کاؽی صسیي فام دس جِاى اعت دس عالکٌگش

ٍ هلی لغة ّ اتْالشضا -4 َ دس عذٍ ؽؾن      دس عال کٌگش  1321اص هؾاُیش ّ اًذیؾوٌذاى ؽیؼ

تایج پژُّؼ ُ  ً ًیوَ سّصٍ هشتْط تَ هثادج ّ اسائَ ضْع هذْس، اب( عویٌاسُای  ی کاؽاى ؽٌاعی تَ صْست ْه

 ؽخصیت هذْس ّ یا کتاب هذْس عالی دّ تشًاهَ

َ  اص یکج( هؼشفی ّ تجلیل  َ یک تشًاهَدس لالة ُوایؾی ػلوی، کاؽاى پژٍّ تشجغت  عاالً

 

 طرح ُای حوایتی د( 

 دوایت هالی اص عشح ُای پژُّؾی تا هذْسیت کاؽاى -1

َ ُا تا هذْسیت کاؽ -2  ىادوایت هالی اص پایاى ًاه

ُای کاؽاى، تاًک اعالػا -3 ّ ػمذ لشاس داد تا پژُّؾگشاى تا هذْس هؼشفی ظشفیت  ٌذگاى، پژُّؾگشاى  تی ًْیغ

 ػاللوٌذاى هغالؼات کاؽاى ؽٌاعی

 ( ًشرُـ

ٌتؾش ؽذٍ اعت اها 2اص ایي هجلَ تا کٌْى هجلَ پژُّؼ ًاهَ کاؽاى)کاؽاى ؽٌاخت( -1 دس دال داضش تیؼ اص یک  ؽواسٍ ه

آیٌذٍ تاسیخ اًتؾاس  عال 4دس تشّیجی،  -ضوي اخز هجْص ػلوی ة تش اعت. تٌاتش ایي عؼی هی ؽْدعال اص صهاى اًتؾاس ػم

یکی اص هٌاتغ هماالت ضوي آًکَ سٍ اص آى هٌتؾش ؽْد. ؽوا دٍ 1321یذ تا هِش هاٍ عالآى تَ سّص ؽْد. تش ایي اعاط تا

َ کاؽاى، ُوایؾِا ّ کٌفشاًظ ُایی  َ پژُّؾٌاه  اعت کَ تْعظ هشکض تشگضاس هی ؽْد.هجل

ُذف هؼشفی توام ظشفیت ُای تاسیخی ّ کًٌْی هٌغمَ تا  تذّیي داًؾٌاهَ کاؽاى)ّیکی کاؽاى( تَ صْست آًالیي تَ -2

ٍ دس یک دّسٍ چِاس عالَ  .اعتفادٍ اص پژُّؾگشاى داخل ّ خاسج اص داًؾگا

 یپژُّ کاؽاى دْصٍ دس ؽاخص یُا کتاب اًتؾاس -3



ّ رشتَ آهْزشیّ  ( تاسیس گرٍّ پژُّشی 

ُوکاسی هذیشیت تْعؼَ ّ تشًاهَ سیضی  -1 ظایف هذْلَ جذیذ تشای کاؽاى ؽٌاعی ایي هشکض اُتوام داسد تا   ّ تا تْجَ تَ

ّ کاسداًؾگاٍ  گشٍّ جذیذی سا تا ػٌْاى کاسگشٍّ هغالؼات کاستشدی دس دْصٍ ُای هذیشیت، جاهؼَ ؽٌاعی، سّاًؾٌاعی 

م  ٍ ػْل  اًغاًی دایش ًوایذ.تؼلین ّ تشتیت تا تِشٍ گیشی اص اعاتیذ داًؾکذ

2-  َ َ، دس ساعتای اُذاف چؾن اًذاص ّ تا تْجَ تَ اعاعٌاه ٌُگی تغیاس هتٌْع هٌغم ُوچٌیي ًظش َت ظشفیت ُای تاسیخی ّ فش

َ تاسیخ توذى اعالهی سا دس همغغ کاسؽٌاعی ّ کاسؽٌاعی اسؽذ فشاُن ًوایذ.   هشکض تالػ خْاُذ کشد همذهات ایجاد سؽت

 

ّ ترًاهَ ُای هخصْص هخاطة عام در سطح ( ز  ٍ  هٌطقَداًشگا

ٌُگی ّ داًؾجْیی دس تشگضاسی ًوایؾگاٍ، جؾٌْاسٍ ّ اسدُّای یک سّصٍ تشای آؽٌایی  -1 ُوکاسی تا هؼاًّت ُای فش

  کاؽاى هٌغمَ یؼیعث ،یفشٌُگ ،یخیتاس یُا یژگیّ ّ شیهؾاُداًؾجْیاى تا 

ُوکاساى داًؾگاٍ اص عشیك اًتؾاس تمْین عاالًَ  عثیؼیی تاسیخی، فشٌُگی، هؼشفی هؾاُیش ّ ّیژگی ُا -2 ّ هٌغمَ کاؽاى تَ 

 ُوچٌیي هؼشفی ایي ظشفیت ُا اص عشیك ًؾشیات کْتاٍ الکتشًّیکی ُفتگی اص عشیك عیغتن اتْهاعیْى

ِیَ تشًاهَ ُای عاالًَ دس عغخ هٌغمَ تشای الؾاس هشدم َت ّیژٍ داًؼ آهْصاى ّ تشگضاسی  -3 َ اًتخاب سّص کاؽاى ّ ت تشًاه

َ ػٌْاى صًگ کاؽاى.   ُایی ت

َ کؾْس. -4 َ کاؽاًی تَ تمْین عاالً  هؼشفی هؾاُیش کاؽاى ّ تالػ تشای ّسّد هؾاُیش تشجغت

دس لالة آحاس  هؼشفی جایگاٍ ّ ظشفیت ُای داًؾگاٍ ُای کاؽاى تَ تْدٍ هشدم هٌغمَ تَ ّیژٍ فشٌُگیاى ّ داًؼ آهْصاى -1

 .هکتْب ّ تصْیشی

 

 


