تقويم پژوهشی دانشگاه اردکان
ردیف
1

2

رویداد

شرح رویداد

زمان

انتخاب پژوهشگر

محاسبه امتیازات پژوهشی جهت معرفی افراد برای جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور

به محض دریافت بخشنامه

برتر کشوری

معرفی برگزیدگان جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور به وزارت عتف

منطبق بر بخشنامه

ارائه فراخوان انتخاب پژوهشگر نمونه استانی و تعریف آییننامه مربوط جهت انجام گروهبندی توسط متقاضیان

به محض دریافت بخشنامه

جمعآوری مدارک و مستندات عضو هیأت علمی منتخب

آبان ماه

ارسال مستندات پژوهشگر منتخب دانشگاه به کمیته استانی

آذر ماه

حضور نماینده دانشگاه در جلسه انتخاب پژوهشگر نمونه استانی

آذر ماه

شرکت در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان

آذر ماه

انتخاب پژوهشگر
برتر استانی

انجام فعالیتهای الزم جهت شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش یزد و معرفی نماینده پژوهشی
برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
3

نمايشگاه
فنبازار

فراخوان همکاری برای ارائه دستاوردهای پژوهشی در نمایشگاه فنبازار

 30آبان ماه

جمعبندی و تصمیمگیری در مورد چگونگی شرکت در نمایشگاه فنبازار

 15آذر ماه

شرکت در نمایشگاه فنبازار

آذر ماه

تجلیل از دانشجویانی که دستاوردهای خود را در نمایشگاه ارائه نمودهاند

همزمان با مراسم هفته پژوهش

ارائه فراخوان انتخاب پژوهشگر نمونه دانشکدهها و دانشگاه و تعریف آییننامه مربوطه جهت
انتخاب پژوهشگر
4

برتر دانشکدهها
و دانشگاه

به محض دریافت بخشنامه

انجام گروهبندی توسط اعضای هیأت علمی متقاضی

 15آبان ماه

بررسی و تایید امتیاز فعالیتهای گروهبندی شده توسط گروه و دانشکده و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه

 1آذر ماه

بررسی ،تایید امتیاز اعضای هیأت علمی و انتخاب پژوهشگران برتر توسط شورای پژوهشی دانشگاه

 15آذر ماه

تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکدهها و دانشگاه در مراسم هفته پژوهش

همزمان با مراسم هفته پژوهش

شرح رویداد

زمان

تحویل مدارک توسط دانشجویان متقاضی به گروه

 30مهر ماه

بررسی امتیاز مدارک دانشجویان توسط گروه و ارسال به دانشکده

 15آبان ماه

بررسی امتیاز مدارک دانشجویان توسط دانشکده و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه

 30آبان ماه

بررسی امتیاز مدارک دانشجویان و انتخاب پژوهشگران برجسته دانشجویی توسط شورای پژوهشی دانشگاه

 15آذر ماه

تجلیل از پژوهشگران برجسته دانشجویی در مراسم هفته پژوهش

همزمان با مراسم هفته پژوهش

6

هفته پژوهش

برگزاری مراسم هفته پژوهش

 21الی  28آذرماه

7

کارآفرينی

بزرگداشت هفتۀ کارآفرینی

 21الی  30آبان ماه

ورود اطالعات مجالت خارج از لیست گلستان و همایشهای مورد درخواست عضو هیأت علمی

حداکثر تا  11دیماه

ثبت فعالیتهای پژوهشی در سامانه گلستان توسط اعضای هیأت علمی و ارسال آن برای انجام مراحل تأیید

حداکثر تا  20دیماه

گروهبندی فعالیتهای پژوهشی در سامانه گلستان و تأیید آن توسط اعضای هیأت علمی

حداکثر تا  20بهمنماه

تنظیم قرارداد پژوهانه در واحد پژوهش و فناوری و امضاء آن توسط اعضای هیأت علمی

 10اسفند ماه

ارسال قرارداد پژوهانه به منظور اعالم اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی به حوزه اداری و مالی

 15اسفند ماه

تحویل اسناد مثبته هزینهکرد ،توسط عضو هیأت علمی برای تسویه حساب پژوهانه نوع دوم

طبق اطالعیه واحد پژوهشی

تحویل مدارک توسط عضو هیأت علمی متقاضی به گروه

 15آذر ماه

بررسی و تایید امتیاز مدارک توسط گروه و ارسال به دانشکده

 30آذر ماه

بررسی و تایید امتیاز مدارک توسط دانشکده و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 15دی ماه

بررسی مدارک در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و در صورت نیاز ارسال آنها به هیأت ممیزه

 25دی ماه

بررسی امتیاز مدارک توسط هیأت ممیزه دانشگاه و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 15بهمن ماه

بررسی درخواستها در شورای آموزشی و پژوهشی و هیأت رئیسه دانشگاه و اعالم تصمیم نهایی به متقاضی

 15اسفند ماه

ردیف

5

8

9

رویداد

انتخاب پژوهشگران
برجسته دانشجويی

پژوهانه

فرصت مطالعاتی

ردیف

رویداد

10

گزارش ساالنه

11

بزرگداشتها

12

متفرقه

شرح رویداد

زمان

ارائه آمار عملکرد سال گذشته

فروردین ماه

ارائه آمار طرحهای خاتمه یافته سال گذشته

فروردین ماه

بزرگداشت روز دامپزشکی

هفته سوم مهر ماه

بزرگداشت روز مهندسی

هفته اول اسفند ماه

بزرگداشت هفته کشاورزی و منابع طبیعی

هفته دوم اسفند ماه

بزرگداشت روز علوم انسانی

هفته دوم اردیبهشت ماه

روز درهای باز و دعوت از عموم برای بازدید از دانشگاه به مناسبت روز جهانی «علم در خدمت صلح و توسعه»

هفتۀ سوم آبان ماه

بزرگداشت روز کتاب ،کتابدار و کتابخوانی

هفتۀ سوم آبان ماه

برگزاری مسابقات دانشآموزی در حوزه ریاضیات ،فیزیک ،شیمی و ...

همزمان با روز درهای باز

تقویم پژوهشی فوق مشتمل بر  12رویداد ،پس از تصویب در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ،در جلسه مورخ  1398/08/12به تصویب هیأت
رئیسه دانشگاه رسید .سایر مناسبتها و نیز رویدادهای پیشبینی نشده و موارد ابالغی از حوزه وزارتی پس از طرح و بررسی در شورای پژوهش و
فناوری و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه قابل پیگیری و انجام میباشند.

علی فتحزاده
معاون آموزشی و پژوهشی

