معاونت ژپوهش

دستورالعمل برگزاری
نشستهای علمی دانشگاه

این دستورالعمل در  7ماده و  7تبصره در جلسه  1396/11/1شورای پژوهش
دانشگاه به تصویب رسیده است.

مقدمه
با توجه به گستردگی زمینه های علمی ،جنبش تولید علم و نیاز روز افزون به تبادل نظرر ،تممیرو و گسرتر

مباثر

علمی به ویژه اندیشههای نو در زمینه علوم انسانی و اسالمی ،برگزاری نشستهای علمی امری ضرروری اسرتا ایر
دستور الممل چگونگی و شرائط برگزاری نشستهای علمی دانشگاه علوم و ممارف قرآن کریم را بیان مینمایدا الزم به
ذکر است برپایی نشستهای علمی ناظر بر «بند  »2جدول شماره  4فمالیتهای علمی ،اجرایی آیی نامه ارتقاء مرتبره
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموز

عالی میباشدا

ماده  )1تعریف نشست علمی
نشست علمی جلسهای است که در آن دست کم یک استاد یا پژوهشگر به ارائه بح با موضروعی اراو و مشر
میپردازد و به پرسشهای ثاضران در جلسه پاسخ میگویدا
تبصره  :1ارائه دهنده میتواند ثداکثر  3استاد یا پژوهشگر باشدا
تبصره :2در صورتی که دعوت استاد یا پژوهشگر اارج از استان ضروری است ،مراتب جهت همراهنگی و پریش بینری
تمهیدات الزم ،ثداقل یک ماه پیش از زمان نشست به مماونت پژوهش دانشگاه اعالم شودا

ماده  )2اهداف
1ا
2ا
3ا
4ا
5ا
6ا

ارایه مباث و یافتههای جدید در ثوزه های م تلف علوم انسانی با رویکرد قرآنی؛
افزایش تبادل اطالعات علمی؛
کمک به رشد و گستر عرصههای م تلف علوم اسالمی و انسانی با رویکرد قرآنی؛
تبیی  ،نقد و اصالح دادهها و نظریههای علمی در ثوزههای م تلف علوم انسانی قرآن بنیان؛
تقویت روثیه پژوهش و نقد در پژوهشگران؛
افزایش و ارتقای تواناییها و ظرفیتهای علمی اساتید و دانشجویان؛

ماده  )3چگونگی و شرایط برگزاری نشست علمی
الف :نشستهای ابالغی معاونت پژوهش:

تبصره :هزینههای برگزاری نشستهایی که ابالغی مماونت پژوهش هستند ،مطابو بودجه مصوب مماونت پژوهش
دانشگاه ،تأمی و پرداات اواهد شدا

ب :نشست های پیشنهادی دانشکده یا عضو هیأت علمی:

تبصره :هزینه نشستهای پیشنهادی از طرف دانشکده یا عضو هیأت علمی ،بر عهده دانشکده محل برگزاری کارگاه
استا
ماده  )4مراحل پیشنهاد ،تصویب و برگزاری نشستهای علمی از سوی اعضای هیأت علمی:
الفا تکمیل و ارائه برگ نمای نشست علمی از طرف عضو هیأت علمی به مماونت پژوهشی دانشکده؛ (فرم پیوستی )1
با ارسال برگ نما به همراه تقاضای برگزاری نشست به مماونت پرژوهش دانشرگاه (در صرورت تصرویب در شرورای
پژوهشی دانشکده)
جا برگزاری نشست علمی توسط مماونت پژوهشی دانشکده با همکاری سایر ب ش هرای دانشرکده (در صرورت تأییرد
مماونت پژوهش دانشگاه)
تبصره  :1ضروری است چکیده نشستها قبالً توسط س نران آماده شود (مطابو فرم پیوست )2و قبل از شروع نشست
در ااتیار ثضار قرار گیردا
تبصره  :2برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در نشست علمی – پژوهشی دوره ،صادر میگرددا صدور گرواهی
برای دانشجویان از سوی ریاست دانشکده و ثداکثر یک هفته پس از برگزاری نشست و صردور گرواهی اسرتاد برگرزار
کننده نشست ،توسط دفتر مماونت پژوهشی دانشگاه انجام میگیردا
ماده  )5مستند سازی نشستها
کلیه برنامههای نشست از ابتدا تا انتهای برنامه ،دارای گزار

صوتی و تصویری (عکس و فیلم) ،پیوست فاکتورهای

هزینه ها و تکمیل فرم برگزاری نشست به صورت کامل باشدا
 سیاست گذاری ،برنامه ریزی  ،ثمایت و ارزیابی نشستها با مماونت پژوهش دانشگاه میباشدا
 انجام کلیه هماهنگیها و پیگیری امور اجرایی نشست با دانشکدهها میباشدا
ماده  )6سایر موارد
 -1در طول سال ثداقل در یکی از نشستها ،یکی از اساتید صاثبنظر برجسته کشوری به دانشکده دعوت شودا
جهت هماهنگیهای الزم ،ثداقل از یک ماه قبل مش صات نشست به مماونت پژوهش اعالم شودا
 -2در نشستهای پیشنهادی اعضای هیأت علمی ،اولویت با موضوعات همسو با اولویتهای پژوهشی دانشگاه
استا
 -3جلسات «نقد کتاب» نیز در قالب نشستهای علمی تمریف میشودا
 -4پوستر اطالع رسانی نشست به تمداد کافی و در مکان مناسب نصب شودا

 -5محتوای جلسات پیاده سازی (یا مت از ارائه دهنده دریافت شود) و در پایان هر سال در قالب کتابی چاپ می-
شودا (استاد ثداکثر یک هفته پس از برگزاری نشست ،محتوا را در قالب یرک مقالره علمری ،ثرداقل در  20و
ثداکثر در  40صفحه تنظیم و ارائه دهد)ا صدور گواهی استاد منوط به ارائه مت نشست اواهد بودا
 -6در مستند سازی ،گزار

اجمالی نشست (تصاویر و فایل صوتی) ثداکثر تا دو ساعت پس از برگزاری نشست،

جهت درج در سایت و کانال اطالع رسانی مماونت پژوهش و گزار

تفصیلی (مت و فریلم نشسرت) ثرداکثر

ظرف یک هفته پس از برگزاری نشست ارسال شودا
 -7مدت زمان برگزاری نشست ثداکثر  2/5ساعت است و ثداقل یک چهارم زمان نشست ،به طرح پرسشهرای
شرکت کنندگان و پاسخ به پرسشها ااتصاو داده شودا
تبصره :در صورت ادامه پیدا کردن موضوع و یا ناتمام ماندن مباث برا همراهنگی ارائره دهنردگان و ریاسرت
دانشکده نشست دومی نیز میتواند ظرف ثداکثر یک ماه آینده برگزار شودا
 -8زمان برگزاری جلسات با هماهنگی دیگر واثدهای دانشکده و مسئول و دبیر برگزاری نشست در ساعت فوق
برنامه دانشکده تمریف شودا
 -9ارزیابی برگزاری نشست ارائه شده پس از برگزاری توسط ثاضران انجام شود و مستندات و نتایج ثاصرله بره
همراه سایر گزار ها به مماونت پژوهش دانشگاه ارسال گرددا (فرم پیوست )3
 -10دانشکده میبایست اطالع رسانی کافی و شایسته در سطح دانشکده و سایر مراکز علمی و دانشرگاهی شرهر و
استان را ثداقل یک هفته پیش از زمان برگزاری نشست انجام دهدا
 -11یکی از اعضای هیأت علمی یا اساتید مدعو دانشکده به عنوان دبیر نشست علمی ،جهت مدیریت جلسه تمیی
شودا
 -12ثضور افراد اارج از دانشکده به عنوان میهمان در نشست بالمانع استا
 -13در نشستهای علمی در صورت پیشنهاد استاد ارائه دهنده و یا تش ی

شورای پژوهشی دانشکده میتوان از

استاد یا اساتیدی به عنوان ناقد دعوت به عمل آوردا
ماده  )7ای دستورالممل در  7ماده و  7تبصره در تاریخ  1396/11/1شورای پژوهش دانشگاه به تصرویب رسرید و از
زمان ابالغ الزم اإلجرا استا

معاونت پژوهش دانشگاه
بهمن 1396

