آیین نامه اجرایی نشستهای علمی
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

(مصوبه مورخه  99/7/99شورای پژوهشی)

مقدمه
یکی اص اّذاف ساصهاًی داًطگاُ تاقشالؼلَم(ع) دست یاتی تِ یک آهَصش پژٍّص هحَس هیتاضذ .تِ
ػثاست دیگش اص ًتایج فشآیٌذ آهَصش ،تَاًایی داًطجَیاى دس اهَس پژٍّص هیتاضذ ٍ تشگضاسی ًطستّای
ػلوی تشای سسیذى تِ ایي هْن ٍ استقای سغح ػلوی داًطجَیاى هیتاضذ.
اهـداف:
ماده  )9تثییي ٍ تحکین هثاًی ٍ اًذیطِّای هکتة اّل تیت (ػلیْن السالم).
ماده  )2پاسخگَیی تِ هسایل هؼشفتی ًظام جوَْسی اسالهی
ماده  )3تقَیت سٍحیِ پشسطگشی ،پژٍّطگشی ٍ ًقذ ػلوی دس تیي داًطجَیاى
ماده  )4ایجاد فضای تاصًگشی ،اعالع سساًی ٍ دست یاتی تِ آخشیي یافتِّای ػلوی ،پژٍّطی.
ماده  )5فشاّن کشدى تستش هٌاسة تشای تضاسب آساء ٍ ًقذ دیذگاُّا ٍ ًظشیِّای ػلوی ٍتَسؼِ کشسی ّای
آصاداًذیطی.
ماده  )6آضٌایی تا داًطوٌذاى ٍ غاحة ًظشاى ٍ ضیَُّای تحقیق ٍ پژٍّص.
ماده ّ )7ذایت داًطجَیاى جْت اًتخاب هَضَع پایاىًاهِ
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ضوابط پژوهشی نشستهای علمی
ماده  )8هَضَػات پیطٌْادی تایذ ریل سیاستّای پژٍّطی داًطگاُ تاضذ.
ماده  )9هَضَع ًطستّا تایستی ًَ ،اتتکاسی ،ػذم تکشاسی ٍ هتٌاسة تا هسایل ػلوی داًطجَیاى تاضذ.
ماده ً )99طست ػلوی تایذ حذاقل تِ یک پشسص ػلوی پاسخ ػالواًِ تذّذ.
ماده ً )99طست ػلوی هی تَاًذ تػَست "ًقذ کتاب" هتٌاسة تا یک هسالِ پژٍّطی تشگضاس ضَد.
ماده  )92کٌفشاًسّای کالسی داًطجَیاى دکتشی حسة غالحذیذ استاد هشتَعِ ،هیتَاًذ تِ غَست ًطست
ػلوی تا ّذف سسویت دادى تِ آى ٍ تطَیق هادی تشگضاس گشدد.
ماده  )93دس هقغغ دکتشی دٍ جلسِ اص ضاًضدُ جلسِ هیتَاًذ تِ ًطست ػلوی هشتثظ تا ّواى دسس اص
عشیق دػَت اص سایش استاداى ٍ تا حضَس استاد هشتَعِ ،تشگضاس گشدد.

ضوابط اجرایی نشستهای علمی
ماده ّ )94ش گشٍُ ٍ اًجوي ػلوی هیتَاًذ دس ّش ًیوسال دسخَاست تشگضاسی یک یا چٌذ ًطست ػلوی
(هتٌاسة تا تَدجِ تخػیع یافتِ) اسایِ دّذ.
ماده  )95دس غَست هَافقت گشٍُ ٍ اًجوي ػلوی حضَس داًطجَیاى سایش گشٍُّا ٍ اًجويّا تالهاًغ است.
ماده  )96دػَت اص اساتیذ هذػَ تِ ػْذُ گشٍُ ٍ هذیشیت پژٍّص است.
ماده  )97تأهیي ّضیٌِّای ًطست تِ ػْذُ هؼاًٍت پژٍّص هیتاضذ.
ماده  )98گشٍُ هیتَاًذ حضَس داًطجَیاى گشٍُ خَد جْت ضشکت دس آى سا الضام ًوایذ.
ماده  )99دس غَست غالحذیذ استاد هثٌی تش ضشٍست ضشکت داًطجَیاى دس جلسِ ًطست ،حضَس ٍ غیاب تا
ّواٌّگی هذیشیت آهَصش غَست پزیشفتِ ٍ جلسِ ًطست جلسِ جلسِ آهَصضی هحاسثِ خَاّذ
ضذ.

وظایف گروههای علمی
ماده  )29ضٌاسایی سخٌشاًاى ٍ غاحةًظشاى دس حَصُّای ػلوی هشتثظ تا فؼالیتّای گشٍُ تِ هٌظَس دػَت
اص آًاى تشای سخٌشاًی دس ًطستّای ػلوی
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ماده  )29تٌظین ٍ تذٍیي هَضَع ٍ ػٌَاى ًطست ػلوی (اػن اص هیضگشد تخػػی ،گفتگَی ػلوی ،جلسات
سخٌشاًی ،هٌاظشُ ػلویً ،قذ ٍ )...دس چاسچَب هحَسّا ٍ اٍلَیتّای پژٍّطی داًطگاُ (هػَب
ضَسای پژٍّطی)
ماده  )22تشسسی هَضَػات ًطست ػلوی دس ضَسای ػلوی گشٍُ جْت پیطٌْاد تِ هذیشیت پژٍّطی
ماده  )23هؼشفی هخاعثاى خاظ تشًاهِ ٍ تؼییي هحتَای تستِّای ػلوی تشای تَصیغ تیي هخاعثاى
ماده ّ )24واٌّگی تا هذیشیت پژٍّطی داًطگاُ تِ هٌظَس تٌظین صهاى قغؼی جلسِ.
ماده  )25تکویل فشم «دسخَاست تشگضاسی ًطست» تِ عَس دقیق ٍ اسسال آى تِ هذیشیت پژٍّطی داًطگاُ
ماده  )26گشٍُ ٍ اًجوي ػلوی هشتَط هَظف ّستٌذ ضوي ًظاست ػلوی تش ًطستّا ،گضاسش کاهل اص
ًطست سا تِ هؼاًٍت پژٍّص اسسال ًوایذ.

وظایف مدیریت پژوهشی
ماده  )27تشسسی ٍ تأییذ هَضَػات پیطٌْادی گشٍُّای ػلوی ٍ اًجويّای ػلوی داًطگاُ
ماده )28تشًاهِسیضی ٍ اًجام ّواٌّگیّای الصم تشای تشگضاسی ًطستّای تأییذ ضذُ
ماده  )29پیگیشی اهَس هشتَط تِ اعالعسساًی هٌاسة ًطستّای ػلوی اص عشیق سٍاتظ ػوَهی ،سایت
داًطگاُ ٍ...
ماده  )39پیگیشی ٍ ّواٌّگی الصم تا ٍاحذّای داًطگاُ دس خػَظ اًجام اهَس اجشایی اػن اص ایاب ٍ رّاب
سخٌشاى ،دػَت اص هخاعثاى خاظ ،تجْیض سالي ،پزیشایی ،اًؼکاس خثشی ،پشداخت حقالضحوِ
سخٌشاًاى ٍ...
ماده  )39هکاتثِ ٍ ّواٌّگی الصم تا حشاست داًطگاُ تشای تسْیل ٍسٍد ٍ خشٍج هذػَاى ٍ هْواًاى
ماده  )32اًتطاس ٍ تشٍیج خشٍجی ًطستّا دس فشم هٌاسة (کتاب ،هقالِ ،فایل غَتی ،تػَیشی ٍ)...

این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه و  32ماده در جلسه مورخه  1310/7/11شورای پژوهشی دانشگاه
باقرالعلوم(ع) تصویب گردید.
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