بیانیه رسالت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (:)Mission Statement

هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًطگاُ ػلَم پضضىی تاتل تا تْشُ گیشی اص اػضای ّیات ػلوی ،واسوٌاى
ضایستِ ٍ فشاگیشاى تَاًوٌذ ًسثت تِ تؼالی تَلیذ ٍ تْشُ تشداسی اص داًص دس حیغِ ّای هشتثظ تا
سالهت الذام هی ًوایذ.
سسالت هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًطگاُ تِ ضشح ریل هیتاضذ:


حوایت اص اًجام اًَاع عشحْای پژٍّطی ٍ تَسؼِ ووی ٍ ویفی تحمیمات دس حَصُ سالهت



ووه تِ تَلیذ ٍ اًتطاس ػلَم اص عشیك چاج وتة ،هماالت ٍ هجالت ػلوی



تاهیي هٌاتغ ػلوی ٍ اعالع سساًی تِ سٍص



تَاًوٌذساصی دس صهیٌِ پژٍّص تا تشگضاسی دٍسُ ّا ٍ واسگاّْای هَسد ًیاص



ایجاد هشاوض ،آصهایطگاّْا ٍ پایگاّْای تحمیماتی دس صهیٌِ ّای خاظ جْت گستشش
پژٍّص



ایجاد ٍ تسْیل استفادُ اص فشصتْای هغالؼاتی ٍ ضشوت دس وٌگشُ ّای وطَسی ٍ تیي
الوللی



جزب ٍ تاهیي اػتثاسات الصم تشای عشح ّای تحمیماتی ٍ سایش اهَس پژٍّطی



ًظاست ٍ اسصضیاتی ولیِ اهَس پژٍّطی داًطگاُ ،اػضای ّیات ػلوی ،هحممیي ٍ واسوٌاى ٍ
داًطجَیاى
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بیانیه دورنمای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (:)Vision Statement

هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًطگاُ ػلَم پضضىی تاتل دس ًظش داسد اص عشیك تْشُ گیشی اص في آٍسی
ّای ًَیي ،ایجاد ٍ تَسؼِ فضای تؼالی تَام تا خاللیت ٍ ًَآٍسی ٍ تا ّوىاسی ٍ حوایت ولیِ
داًطگاّیاى (اػضای ّیات ػلوی ،واسوٌاى ٍ داًطجَیاى) ،عی پٌج سال آیٌذُ جضٍ سِ داًطگاُ تشتش
ػلَم پضضىی دس هیاى داًطگاّْای ّوتشاص دس وطَس تاضذ.
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اصول و ارزش های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه :

هٌغثك تا اسصش ّای تؼییي ضذُ دس تیاًیِ هاهَسیت ساصهاًی داًطگاُ ،هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی
داًطگاُ تِ همَالت صیش تَجِ ٍیژُ داسد:
 خذا هحَسی تا تاویذ تش حفظ وشاهت اًساًی ٍ ًمص هحَسی ًیشٍی اًساًی دس تواهی اتؼاد
 ضفافیت ٍ پاسخگَیی داًطگاُ دس لثال جاهؼِ ،اػضای ّیات ػلوی ،داًطجَیاى ٍ واسوٌاى
 سػایت اخالق حشفِای ٍ اخالق دس پژٍّص
 اًجام واس گشٍّی ) (team workدس تواهی سغَح داًطگاّی
 تمَیت تؼاهالت ػلوی دس سغح هلی ،هٌغمِ ای ٍ تیي الوللی
 تفىش استشاتژیه دس حل هسایل
ًَ گشایی ٍ پشٍسش استؼذادّا ٍ خاللیت ّا
 حوایت ّوِ جاًثِ اص پژٍّص ٍ پژٍّطگشاى
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استراتژیهای معاونت تحقیقات و فناوری:
تا تَجِ تِ چطن اًذاص تیست سالِ وطَس ٍ اّذاف والى ٍ سیاستْای ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ
آهَصش پضضىی ٍ سسالت  ،هاهَسیت ٍ سیاستْای پژٍّطی ایي داًطگاُ  ،هی تَاى هْوتشیي
استشاتژیْای هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی سا تا پایاى سال  0414تِ ضشح صیش تش ضوشد:
 .S1استمای ویفیت تَلیذات ػلوی داًطگاُ
.S2افضایص هطاسوت اػضای ّیات ػلوی ٍ هحممیي دس تَلیذ ػلن ٍ اًتطاسات ػلوی
 .S3تشجواى داًص تِ هٌظَس واستشد ًتایج پژٍّطْا دس سغَح هختلف جاهؼِ
.S4اصالح ٍ تىاهل في آٍسیْای ػلوی هتٌاسة تا ًیاص سٍص
 .S5تشگضاسی ّوایص ّا ٍ ًطستْای ػلوی داًطگاّی ،هٌغمِ ای ٍ تیي الوللی تِ هٌظَس ایجاد
تحشن ػلوی
 .S6تاهیي اهىاًات تحمیماتی هٌاسة تشای اًجام اًَاع پژٍّطْای تٌیادی ٍ واستشدی دس ػلَم پایِ
ٍ تالیٌی
 .S7تَاًوٌذساصی هحممیي تِ هٌظَس استفادُ تْیٌِ اص اهىاًات هَجَد
اولویتهای استراتژیک
 .0افضایص تؼذاد عشحْای پژٍّطی
 .2افضایص ویفیت هماالت
 .3تَسؼِ استثاط تا تخص صٌؼت
 .4فشاّن وشدى صهیٌِ هطاسوت تیطتش اػضای ّیات ػلوی ،واسوٌاى ٍ داًطجَیاى دس
اهَس پژٍّطی
 .5فشاّن وشدى تستش هٌاسة تشای اًجام اهَس پژٍّطی (دستشسی تِ هٌاتغ ،تسْیل
سًٍذ اًجام عشحْای تحمیمی ،پشداخت حك تطَیك چاج هماالت ٍ )...
 .6استماء سغح پژٍّطی داًطگاُ ٍ اهتیاص هشتَعِ دس ستثِ تٌذی وطَسی
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اهداف استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 .G1استمای ووی ٍ ویفی پژٍّص ّای تٌیادی ٍ واستشدی ًظام سالهت هتٌاسة تا اٍلَیت ّای
تحمیماتی هٌغمِ
 .G2گستشش استثاعات هٌغمِای ،هلی ٍ تیي الوللی دس حَصُ پژٍّص
. G3ایجاد تستش هٌاسة تشای تْشُ گیشی اص فٌاٍسی ّای ًَیي دس حَصُ پژٍّص
 .G4جزب ٍ تَسؼِ هٌاتغ (اًساًی ٍ هالی)
 .G5تستشساصی تِ هٌظَس ًْادیٌِ وشدى پژٍّص دس ًظام اسائِ خذهات داًطگاُ
 .G6جْت دّی تحمیمات دس ساستای تَلیذ ػلن ٍ استثاط تا صٌؼت ٍ تخص خذهات
 .G7تَاًوٌذساصی گشٍّْای ّذف (اػضای ّیات ػلوی ،واسوٌاى ٍ فشاگیشاى)
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