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  برايشرح بندهاي فرم ارسال اخبار و گزارش 

  "پیک پژوهش"پژوهش و فناوري و نشریه  سایت معاونت

در راستاي ایجاد وحدت رویه در گردآوري و پردازش اخبار تحت هریک از بندهاي ذکر شده در فرم 
  :باشدارسال اخبار و گزارش شرح محدوده شمول هر یک از بندها به قرار ذیل می

  مجامعشرکت در  

شرکت کارکنان حوزه پژوهش و فناوري به ویژه مدیران پژوهشی و پژوهشگران در مجامع علمی 
مکان و برگزارکنندگان مجمع  ،زمان با ذکر عنوان،...) ها و سمپوزیومها، ها، کنفرانسگردهمایی ،سمینارها(

امکان عکس و مستندات  علمی مدنظر بوده و اثرات حضور در اینگونه مجامع در خبر تشریح و در صورت
  .گرددمی مجمع نیز ارسال

  

 ارها و مذاکراتددی ،دهایبازد  

هاي علمی و پژوهشی به ویژه با کارفرمایان در قالب بازدیدها، دیدارها و اي از همکاريبخش عمده
حاصل نتایج ها و هدف این بخش گزارش اینگونه فعالیت. گیردمذاکرات مسئولین صورت واقعیت به خود می

  .از آن است

  

 راه اندازي مراکز واحدهاي سازمانی  

هاي سازمانی در حوزه توسعه ساختار در هر شکل و یا توسعه فضاهاي کاري، ایجاد و توسعه بخش
وهش و فناوري، ایجاد واحدهاي تولید محصوالت به صورت پایلوت و نیمه صنعتی با ذکر مشخصات و پژ

  .گرددیاهداف مربوطه در این بخش گزارش م

  

 برگزاري سخنرانی هاي علمی به همراه عکس  

سخنرانیهاي علمی در مجامع و یا مراسم متعدد توسط مسئولین پژوهش و فناوري و اعضاي هیئت 
با تهیه و . باشدهاي علمی و پژوهشی واحد جهاددانشگاهی میعلمی در سطوح متعدد که بیانگر توانمندي
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هاي مربوطه در این سرفصل سخنرانی، محل و مناسبت، پاورپوینت و عکسارسال گزارش مربوطه و رئوس 
  .گرددگزارش میو تهیه 

  

 ها و ها، گردهماییبرگزاري سیمنارها، کنفرانس...  

ریزي و مدیریت که با برنامه... ها وها، گردهماییدر این بخش مجامع علمی در قالب سمینارها، کنفرانس
خالصه مطالب . عکس و فیلمو ...) پوستر، کاتالوگ، برنامه و (مراه مستندات واحد صورت گرفته است به ه

. گرددهمراه زمان و مکان گزارش مین بهکنندگاکنندگان، حمایتارائه شده در مجمع و نتایج حاصل، شرکت
واقعه  همچنین بازتاب. گرددهاي اجرایی، سیاسی و علمی قابل ذکر در این بخش گزارش میحضور شخصیت

  .گرددها در صورت وجود تشریح میدر جامعه و جراید و رسانه

  

 عقد قراردادهاي منعقده پژوهشی، خدمات تخصصی  

هاي پژوهشی واحد با کارفرمایان با ذکر زمان، مکان، نامه در راستاي فعالیتهرگونه قرارداد، تفاهم
رسانی آن براي مخاطب الزم و در نامه که اطالعکارفرما، موضوع، فیلم و هر یک از بندهاي قرارداد و تفاهم

  .گرددتشریح اهمیت قرارداد ضرورت دارد در این بخش ذکر و گزارش می

  

 هاي مرحله اي عقد قردادهاي مهم در سطح استانی، ملی و بین المللیپیشرفت  

موضوع و اثرات آن پیشرفت قراردادهاي منعقده و روند پیگیري و اجراي بندهاي توافقات بیانگر اهمیت 
به نحو مطلوب و در صورت لزوم و ها نامهلذا ضرورت دارد پیشرفت اثرگذار هر یک از بندهاي تفاهم. باشد

  .امکان با ارائه مستندات از اهداف این بخش از خبررسانی است

  

 پژوهشگران، مسئولین خدمات تخصصی ن، مدیران پژوهشی، مجریان طرح ها، مصاحبه با مسئولی  

اندرکاران پژوهش و فناوري فرصت مناسب جهت تبادل اطالعات مراکز پژوهشی انجام مصاحبه با دست
ها و محصوالت و خدمات تخصصی و پژوهشگران را فراهم آورده و شیوه مناسبی جهت معرفی توانمندي

اي ههاي علمی و فناوري شاخص و یا مناسبتلذا ضرورت دارد درخصوص وقایع مهم و پیشرفت. است
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 )در صورت امکان فیلمصوت یا (یان امر مصاحبه ترتیب داده و متن گوناگون مرتبط با حوزه فعالیت با متول
  .در قالب این بند گزارش گرددآن 

  

 معرفی طرح هاي شاخص  

اي طرح شاخص طرحی است که اثرات انکارناپذیري در حیطه علم و فناوري موضوعه داشته و پدیده
هاي داخلی محصولی جدید را با توانمندي. دهدو حوزه علمی را توسعه می وطه معرفیجدید را در حوزه مرب

مرزهاي دانش را توسعه می دهد و از نگاه  وبه منابع خارجی را تقلیل  در حدي وابستگی ها .نمایدارائه می
اینگونه درخصوص لذا ضرورت دارد تا . دشوهر متخصصی به عنوان طرح شاخص، بارز و اثرگذار قلمداد می

ی ارائه و اثرات آن در علم و المللها دالیل کافی براي شاخص بودن آن در سطح استانی، ملی و بینطرح
  .ي تشریح گرددفناور

  

 تولید و فروش محصوالت  

 در  تولید هر محصول جدید و یا ارتقاي محصوالت قبلی و حجم فروش به همراه اطالعات محصول و
  همچنین در صورت امکان میزان . شودو مشتریان در این بخش گزارش می صورت امکان خریداران

  .جویی ارزي در عرصه داخلی محصوالت نیز گزارش گرددصرفه

  

 اختتام قراردادها و نتایج آنها  

و تفاهم نامه ها در این بخش گزارش و تشریح می گردد که در اختتام قراردادهاي فیمابین با کارفرمایان 
میزان نیل به اهداف قرارداد و اثرات . قرارداد چه فعالیت هایی انجام شده و نتایج چه بوده استراستاي 

اجراي قرارداد در مرتفع نمودن نیاز کارفرما نیز گزارش می گردد به نحوي که گزارش بیانگر قرآیند عقد و 
  .اجراي قرارداد و اثرات و نتایج حاصل باشد

  

 کتب منتشره حاصل از پژوهش  

اعالم مشخصات کتاب و  .شده کتاب تدوین می شودهاي انجام در فرآیند برخی از طرح ها از پژوهش
. نمایدمشخصات طرح مربوطه در انتشار یافته هاي پژوهش اثرگذار بوده و میزان تحقق اهداف را مشخص می
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هاي متعدد عرصهلذا در این بخش نسبت به تهیه گزارشی مختصر از طرح و کتاب حائز اهمیت است و در 
  .تواند نتیجه مربوطه انتشار یابدمی

  

 انتصابات حوزه معاونت پژوهشی  

هاي پژوهشی وهپژوهشی و مدیران گرحوزه هاي یکی از وقایع در ساختارهاي پژوهشی انتصاب مدیران 
پژوهشی با  هاي پژوهشی و مدیرانمابین گروهها و تعامالت فیجهت ایجاد ارتباط و مکاتبه با آن که به است

لذا ضرورت دارد اینگونه انتصابات به . باشدیکدیگر و با مشتریان و کارفرمایان از اهمیت خاص برخوردار می
  .اي از سوابق مدیر منصوب شده جهت انتشار ارائه گرددهمراه خالصه

  

 یپدیده هاي نو در عرصه هاي تخصص  

منتج گردد که ... و، ایده نو، محصول نو و ها ممکن است پژوهش به نتایج نو، طرح ندر روند پژوهش
لذا در این بخش اینگونه پدیده ها به نحوي که نو . انتشار آن توانمندي پژوهشی و فناوري را یادآور می گردد

  .باشدمیبودن آن نشان داده شود منظور 

  

 افتخارات  

که براي سازمان و گروه اي اخذ رتبه علمی و هرگونه واقعه ،ثبت اختراعات، اکتشافات، اخذ جوایز
گردد و جایگاه جهاددانشگاهی را در میان مؤسسات متناظر ارتقاء پژوهشی و پژوهشگر افتخار محسوب می

گردد و همچنین اثرات آن در حوزه مربوطه نیز تحلیل بخشد با ذکر کلیه مشخصات افتخار گزارش میمی
  .گرددمی

  

 تفاهم نامه ها  

فرآیند عقد تفاهم . شوداثرات آن آورده می ومنعقده  هاينامهمفاد تفاهمدر این بخش شرح مختصري از 
نامه با سایر کارفرمایان را نیز گردد به نحوي که انتشار آن بستر مناسب جهت عقد تفاهمنیز تشریح می

  .دکنمیفراهم 
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 ارائه مقاالت و چاپ مقاالت  

ارائه شده در مجامع علمی و همچنین مقاالت در این قسمت نسبت به ارائه اطالعات مرتبط با مقاالت 
اي که مقاله در آن انتشار ارائه توضیح مختصر از مجله. شودچاپ شده در مجالت و نشریات علمی گزارش می

  .یافته و جایگاه آن نیز مدنظر است

  

 رویدادهاي علمی  

کشورها حادث  هرگونه رخداد علمی در حوزه تخصصی که توسط سایر پژوهشگران در کشور و سایر
در این  استشده و اطالع از آن براي پژوهشگران مفید است و در روزآوري اطالعات و ارتباط اثربخش 

  .گرددها و مستندات گزارش می قسمت با رفرنس

  

 ثبت اختراعات و اکتشافات  

در . نمایداختراعات و اکتشافات در برخی موارد جایگاه مناسبی را براي پژوهش در میان رقبا فراهم می
  .این بخش مشخصات کاملی از موارد انجام شده که شایستگی پژوهش را بیان نماید مدنظر است

  


