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 :ریفاتع .1

 :های تخصصی کارگروه -1-1

های تخصصی وزارت عتف،  کیل کارگروهبه موازات تششگاه در حل معضالت و مشکالت صنعت و جامعه و به منظور افزایش اثربخشی دان     

 گردد. علمی دانشگاه شیراز تشکیل می هیأتتخصصی، متشکل از اعضاء  کارگروه های

هر هیأت علمی می تواند در سه کارگروه ثبت نام نماید که اولین اولویت وی بعنوان  اول کارگروه های تخصصی: اصلی یا اولویت -1-1-1

 اول شناخته می شود.کارگروه اولویت اصلی یا 

هر هیأت علمی می تواند عالوه بر اولویت اول، از میان کارگروه های تخصصی یکی را بعنوان  اولویت دوم کارگروه های تخصصی: -1-1-2

 اولویت دوم کارگروه های تخصصی انتخاب نماید. 

از میان کارگروه های تخصصی یکی دوم، و  اولاولویت هر هیأت علمی می تواند عالوه بر  اولویت سوم کارگروه های تخصصی: -1-1-3

 را بعنوان اولویت سوم کارگروه های تخصصی انتخاب نماید.

 شورای مرکزی کارگروه ها: -2-1        

 می باشد.شورا به شرح ذیل  2مرکزی کارگروه ها شامل شورای       

 شورای مرکزی تخصصی: -2-1-1        

 مدیریت دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه، شورای مرکزی تخصصی نامیده می شود.تیمی متشکل از متخصصان دانشگاهی با        

 شورای مرکزی صنعتی )شمص(: -2-1-2        

تیمی متشکل از متخصصان دانشگاهی و صنعتی با مدیریت دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه، شورای مرکزی صنعتی )شمص(        

 ی شود.نامیده م

 میزهای تخصصی: -3-1      

یم می گردد تقسدو نوع  بر اساس نحوه تشکیل به یتخصص یزهایم زیر شاخه های هر کارگروه تخصصصصییی میز تخصصی نامیده می شود.     

 ."تقاضا محور" یتخصص یزهایو م "یدائم"  یصصخت یزهایکه عبارتند از م

  ی:دائم یصصخت یزهایم -3-1-1     

ها و صنایع در راستای اهداف  نسبت به برنامه ریزی جلسات هم اندیشی مشترک با سازمان وعدد بوده  5تعداد میزهای تخصصی دائمی     

 نماید.می ها اقدام  مشخص شده کارگروه

 :تقاضا محور یتخصص یزهایم -3-1-2     

ر لیت منحل یا دئوو پس از انجام مس شوند می تواند تشکیلجامعه یا صنعت می توانند جهت دوره محدودی بر اساس اعالم نیاز  میزها این     

 .گردندیکدیگر ادغام 



 شماره:    

 دستورالعمل اجرایی  

 جامعهارتباط با  کارگروه های تخصصی

 

 11ش:  رایوی تاریخ: 

  4صفحه  10 از: 

 

4 
 

  :ها تشکیل کارگروهمورد انتظار از اهداف  .2

 تدوین و اجرای مدل های ارتباط با صنعت)جامعه( -2-1

  .در جهت رفع مشکالت صنعت یا جامعهبا دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه علمی  هیأت اعضا مشارکت افزایش -2-2

 .در ارتباط با صنعت عت، دانشگاه و پژوهشگاه هاگردآوری، ثبت، اطالع رسانی و ترویج تجارب و دستاوردهای موفق صن -3-2

ت( مشترک دانشگاه و جامعه )صنع ادراک راستایشناسایی و تبدیل مسائل و مشکالت صنعتی به مسائل علمی در  برای ایجاد ساختار -4-2

  .از مسائل یکدیگر

  پژوهشگران مرتبط جهت انجام آنها. بررسی پروژه های درخواست شده از صنعت و انتخاب -5-2

   .بین رشته ایکاربردی تعریف پایان نامه های  برایهمکاری و کمک  -6-2

 .نشست های تخصصی بین رشته ایبرگزاری و  کاربردیایراد سخنرانی های  تشکیل جلسات برای -7-2

 .ارتباطات بین المللی و دیپلماسی علمی خصوصدر و تبادل نظر بحث  -8-2

 .ی تخصصی در محورهای علمی اولویت دار استانیکارگروه هاتوان  استفاده از -9-2

  .و فناوری بازدید ها و تورهای صنعتیی آموزشی، کارگاه هانشست ها، همایش ها،  پیشنهاد جهت برگزاری -10-2

 نعت()تسهیل فرصت مطالعاتی در ص .تبادل دانش علمی و تجربیات فنی با متخصصین صنایع از طریق اقامت در کارخانجات یا صنایع -11-2

 .برگزاری جلسات هم اندیشی و تحلیل پروژه ها -12-2

 .تعامل با جامعه )صنعت(خصوص )ارتباط با صنعت( در امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه دفتر  مساعدت به -13-2

 .دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاهانسجام و هماهنگی در تعامل با جامعه با محوریت  افزایش -14-2

 از جمله تشکیل تیم توسعه بازار دانش. های مختلف )تبلیغ و ....( بازاریابی پژوهش و فناوری به روش -15-2

 ."صنعت-خانه جامعه"تعامل و مشارکت فعال در برنامه های مرتبط موجود همچون برنامه  -16-2

 .ها های قبلی و جذب طرح ها و همکاری پیشنهاد روش های جدید تعامل با جامعه، تنوع بخشی به روش -17-2

  .عراهکارهای متنو از طریق ارائهعلمی در تعامل و همکاری با جامعه  هیأتتشویق اعضای  -18-2

 علمی در جهت فعالیت های نوآورانه و کارآفرینی دانشگاه. هیأتتشویق اعضای  -19-2

 تشویق یا اتخاذ راهکارهای مرتبط جهت افزایش حجم و تعداد قراردادهای کاربردی. -20-2

 :یرایدستورالعمل اج .3

و بصورت  1به شرح جدول  و اولویت های دانشگاه استانی، ملی استراتژیکحول محورهای  تخصصی های کارگروه نیل به اهداف فوق، رایب     

ی از طرف سازمان برنامه و بودجه، وزارت عتف های تعریف شده  قبلی ارجاعشوراو  کارگروه هابر اساس  اهه کارگرواین  .تعریف گردیداولیه 
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طرح  قابل ها کارگروهمرکزی  رایشودر  کارگروه هانام  تعداد و تغییر. تعریف شده است وضعیت رشته های دانشگاه همچنین با توجه به و

میز نام امکان پذیر است.  کارگروه هاهر یک از در  در مباحث فوق تخصصی میز تخصصی 5حداکثر امکان تعریف  و تصویب می باشد.

 مرکزی کارگروه های دانشگاه به تصویب خواهد رسید. رایهر کارگروه انتخاب و جهت هماهنگی بیشتر در شو تخصصی توسط

 انتخابات مربوطه انجام شده است( 1397)در سال  اولیه کارگروه های تخصصی: فهرست نام 1جدول           

 عنوان کارگروه ردیف

 انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی 1

 خشکسالی و بالیای طبیعی ،آب 2

 ، تبلیغات، رسانه، آموزش و ترویجمطالعات زنانآسیب های اجتماعی،  3

 حمل و نقل، عمران و توسعه روستایی 4

 خدمات حقوقی، قضایی، بازرگانی، اقتصادی، مدیریتی 5

 سالمت، گیاهان و فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی 6

 ICTو  ITفناوری های نوین،  7

 وژیو بیوتکنول )زراعت، اصالح نبات، باغبانی، تغذیه، خاک، آب، ترویج( و امور دام و صنایع تبدیلی کشاورزی 8

 رسایش خاک و رسوبفگرد و غبار، ، RS-GISمحیط زیست، منابع طبیعی،  9

 مالحظات امنیتی و دفاعی، هوا فضا 10

 هنر و معماری، گردشگری و صنایع دستی 11

 :ارکان کارگروه ها .4

یزهای مدبیر کارگروه ها، مرکزی  رایمدیره، بازرس، مسئول دبیرخانه و شو هیأتنائب دبیر، وه های تخصصی عبارتند از دبیر، ارکان کارگر

 .تخصصی

  :کارگروه هامرکزی  رایشو .5

 شرح به آنها اعضاء که است )شمص( نعتیشورای مرکزی تخصصی و شورای مرکزی صشورا با اسامی  2 متشکل ازشورای مرکزی کارگروه ها 

 ذیل می باشد: 

 :تخصصیشورای مرکزی  -5-1

ر از ، دو نف(امور فناوری و طرح های کاربردی دفتربه انتخاب ) ها ها، مسئول دبیرخانه کارگروه هین شورا با عضویت دبیران کارگروا -5-1-1

 از معاونین نفر چهار ،(امور فناوری و طرح های کاربردی دفتربه انتخاب ) و سابقه خوب در زمینه پژوهش زیاداعضای هیأت علمی باتجربه 

 یفناورامور دفتر  ، مدیر(به انتخاب شورای دانشگاه)از رؤسای دانشکده ها  نفردو  ،(به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه)پژوهشی دانشکده ها 
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دفتر امور فناوری (، کارشناس مربوطه یرأ)بدون حق دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه ، معاون و طرح های کاربردی دانشگاه

اه شتر هر مشود. این شورا به منظور بررسی کلیه موارد مربوطه و هماهنگی بی ( تشکیل مییرأ)بدون حق  و طرح های کاربردی دانشگاه

  د.تدوین خواهد شاولین جلسه  تشکیل ، بعد ازبر اساس دستورالعمل داخلییکبار تشکیل خواهد شد، وظایف تفصیلی و آیین نامه 

 می باشد. تخصصی و صنعتی مرکزی رایمدیر دفتر فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه به عنوان رییس شو  -5-1-2

مدیران دانشگاه )حسب  یا مرکزی در جلسات خود حضور معاونت محترم پژوهشی و ریاست دانشگاه رایدر صورت لزوم شو -5-1-3

 خواهد داشت. بدون حق رأی را  موضوع(

 صادر می گردد. دانشگاه معاون پژوهش و فناوریاحکام اعضای شورای مرکزی تخصصی توسط  -5-1-4

 : )شمص(شورای مرکزی صنعتی -5-2

 رتبط ازم ینمعاونمدیران و و اعضای وابسته شامل  بعنوان اعضای پیوسته شورای مرکزی تخصصیاعضای با عضویت  ی شمصشورا -5-2-1

، شرکت شهرک های صنعتی استان، منطقه ویژه اقتصادی، شرکت های شهرک صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانیسازمان  استانداری،

عداد ت با حضور)حداکثر  به تشخیص شورای مرکزی تخصصی و سایر سازمان های مرتبط و های صنعتی، شرکت های بزرگ در سطح استان

 تشکیل می گردد.ته یا تخصصی( دو سوم اعضای پیوس

 صادر می گردد. ریاست محترم دانشگاهاحکام اعضای شورای مرکزی صنعتی توسط  -5-2-2

با حضور مدیر و معاون دفتر ارتباط با صنعت  )حداقل یک جلسه( کارگروه ها شورای مرکزی تخصصی و صنعتی جلسات سالیانه :1تبصره 

 وزارت علوم و فناوری برگزار می گردد.

و  تهیه ییجلسه نها نیرا حداکثر دو ماه پس از اول یتخصص یزهایم یاداره داخل مرتبط بانامه  نییکارگروه ها آ یمرکز یشورا :2تبصره

 خواهد نمود.ارائه 

 گردد. یارسال م یبه معاونت پژوهش بیو جهت تصو تعیینتخصصی  یمرکز یکارگروه ها در شورا ازیهرساله بودجه مورد ن :3تبصره

معاونین پژوهشی منتخب شورای پژوهشی دانشگاه و رؤسای دانشکده ها منتخب شورای دانشگاه جهت می بایست حتی المقدور  :4تبصره

 .انتخاب نشده باشند یکسانشرکت در شورای مرکزی تخصصی از دانشکده های 

 :ها مسئول دبیرخانه کارگروه .6

علمی منصوب می شود و  هیأتو از بین اعضای محترم  و طرح های کاربردی دانشگاه فناوریامور توسط مدیر  کارگروه هامسئول دبیرخانه 

 فعالیت خواهد نمود. و طرح های کاربردی دانشگاه فناوریامور زیر نظر دفتر  مستقیماً

  :کارگروه هاو ساختار در عضویت  .7

 می توانند در کارگروه ها عضویت داشته باشند. دانشگاه علمی  هیأتکلیه اعضاء  -7-1

 ود.انجام می شتکمیل فرم دستی یا آنالین حسب اعالم دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه  از طریقدر خواست عضویت  -7-2
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 عهده داری دبیری کارگروه است ولی مجازو هیأت مدیره کارگروه ها علمی بازنشسته در هر یک از کارگروه ها  هیأتعضویت اعضاء  -7-3

 .دنمی باشمجاز  ها

 همچنینانتخاب خواهند شد.  گیری از اعضاء کارگروه رایخواهد داشت که با  )با احتساب دبیر( مدیره هیأتنفر عضو  3هر کارگروه  -7-4

 عضو علی البدل نیز انتخاب خواهد شد. 1

 .انتخاب شونداز یک بخش  نباید نفر 2حتی المقدور هر کارگروه در هیأت مدیره  -7-5

 می باشد.  تا پایان رأی گیری و آغاز به کار هیأت مدیره جدید یا مدیره یک ساله هیأتدوره مدیریت اعضاء  -7-6

 .ماه هر سال انجام می گیرد بهمندر حدوداٌ و مدیره سالی یک بار  هیأتانتخابات  -7-7

س ید و رئاد آراء را کسب کرده اند، به رئیس دانشگاه معرفی می شونمدیره هر کارگروه که بیشترین تعد هیأتدو نفر از اعضاء  -7-8

 .انتخاب می کند و دیگری نائب دبیر را به عنوان دبیر کارگروهیک فرد دانشگاه 

هر هیأت علمی می تواند در سه کارگروه ثبت نام نماید که اولین اولویت وی بعنوان کارگروه اولویت اصلی یا اول شناخته می شود،  -7-9

می توانند در جلسات  فردامکان پذیر نیست، اما و امکان رای دهی علمی در بیش از یک کارگروه با اولویت اول  هیأتامکان حضور هر عضو 

 . استفاده نمایند مرتبط و از حقوق دیگر شرکت کنند یرأیی که اولویت دوم و سوم ایشان است، بدون حق کارگروه هاعمومی 

می توانند در سال یک بار کارگروه اولویت اول را تغییر دهند. همچنین می توانند به غیر از هیأت مدیره  کارگروه هاهر یک از اعضای  -7-10

با ذکر دالیل امور فناوری و طرح های کاربردی بار تغییر دهند. در هر مورد باید به دفتر  اولویت های دوم و سوم کارگروهی خود را هر سال دو

 اطالع داده شود.

  :و تعامالت کارگروه ابات هیأت مدیرهانتخ گردش کاری .8

 شروع می شود. هر سال ماه  فروردینفعالیت کارگروه با ترکیب جدید از  -8-1

 دبیرخانه کارگروه در دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه قرار دارد.  -8-2

 جلسه با شرکت د هر ماه یکبای کارگروه هااعضاء  باید حداقل یک جلسه در ماه باشد و هر کارگروهمدیره  هیأتاعضاء جلسات بین  -8-3

 اکثریت اعضا داشته باشند.

. تعداد از اعضا رسمیت می یابد و هیأت مدیره وظیفه برگزاری جلسات را بر عهده دارد %50 جلسات هر کارگروه با شرکت حداقل -8-4

 باشد.   د پیش آمده میجلسات کارگروه ها یا هیأت مدیره در هر ماه سقف ندارد و بر اساس احساس نیاز یا موار

جلسه غیبت تجمعی غیر موجه داشته باشند، مجوز  5غیبت متوالی یا  جلسه 3کارگروه یا میز تخصصی چنانچه بیش از هر اعضای  تبصره :

 شرکت در جلسات کارگروه را از دست می دهند، مرجع تشخیص موجه بودن غیبت، هیأت مدیره کارگروه یا میز تخصصی می باشد.
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 جدول زمانی فعالیت های کارگروه ها

 تاریخ فرایند ردیف

 همه ایام سال)آنالین یا دستی( ثبت نام و درخواست عضویت 1

 بهمن ماه انتخابات هیأت مدیره کارگروه و میزتخصصی 2

 فروردین ماه سال بعد شروع به کار هیأت مدیره جدید با احکام 3

دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی تواند به درخواست دبیر کارگروه،  یاد شده میزمان جلسات اضطراری در زمانی به غیر از  -8-5

دانشگاه، 
2

3
یا  کارگروه و ءاعضا 

2

3
 تشکیل شود. پس از اطالع رسانی کامل عمومی به اعضاء مدیره پیشنهاد و هیأتاعضاء  

 ( به تصویب می رسد.درصد 50بیش از اعضا ) مطلقموافق اکثریت  یرأبا  کارگروه هاتصمیمات  -8-6

 فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه ارسال شود.امور به دفتر ماه یکبار  3هر گزارش عملکرد کارگروه ها باید  -8-7

و طرح های کاربردی انتخاب می شود.  فناوریامور توسط دفتر و  از کارگروه های دیگر است، کهیک بازرس  رایهر کارگروه دا -8-8

مجموعه ای  گزارشی از شود که ارسال می یکبار ماه 3 هر و طرح های کاربردی فناوری اموربازرسین به طور مستقیم به مدیر گزارش های 

و دخالت خواهد  یرأاما بدون حق است مدیره و جلسات دیگر بالمانع  هیأتجلسات های کارگروه خواهد بود. حضور بازرس در  از فعالیت

 بود.

 .بودمعاونت پژوهشی خواهد و  و طرح های کاربردی فناوریامور مدیر  کارشناسی شدن ازمرجع حل اختالف، پس  -8-9

شگاه دانفناوری و طرح های کاربردی امور های رسمی کارگروه با بیرون از دانشگاه صرفاً از طریق دفتر  کلیه تعامالت و نامه نگاری -8-10

 صورت می گیرد.بر اساس مقررات اداری دانشگاه  و و نظایر آن

ای را با حضور اعض از برگزاری انتخابات اولین دوره، آئین نامه داخلی کارگروهپس حداکثر ظرف یکماه  کارگروه هامدیره کلیه  هیأت -8-11

 می نماید.هماهنگ خواهد شد تصویب  زمان آن که توسط دفتر فناوری شورای مرکزیو سپس در  تدوینکارگروه، 

کارگروه به تصویب می مرکزی  رایشومقررات انضباطی)حضور و غیاب و ...( را تدوین و در جلسه  سایرهر کارگروه  مدیره هیأت -8-12

 رسانند.

و طرح  فناوریامور علمی کارگروه ها با دفتر  هیأتهای معمول طرح ها، ارتباط هر یک از اعضای  در خصوص اطالع رسانی فراخوان -8-13

 خواهد بود. این روش فزایش دقت اطالع رسانی بر اساس موضوع مد نظر خواهد بود. ا(  1P2P ) مستقیم به صورت های کاربردی

مدیره و دبیر کارگروه و  هیأتها از طریق  بوده است ارسال پروپوزال کارگروه هاطرف از آنها ی که پیگیری اولیه در مورد طرح های -8-14

 باشد. میو با اولویت اعضای کارگروه ( کارگروه هامرکزی  رایشو)مسئول دبیرخانه و طرح های کاربردی  فناوریامور دفتر از طریق 

                                                           
1 Person to person 
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 بر اساس نعت( راافرادی که کاندیدای هیأت مدیره کارگروه می شوند الزم است قباًل طرح های تحقیقاتی و کاربردی با جامعه)ص -8-15

جود این شرط و داوطلب هیأت مدیره افراد دراستعالم دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه در سابقه خود داشته باشند، مگر آنکه 

 نداشته باشد.

 :تخصصی میزهای .9

ر با رویکرد دقیق ت نامیده می شود. هر میز تخصصی تخصصی میززیرگروه داشته باشد که  5حداکثر می تواند هر کارگروه تخصصی  -9-1

 در صورت تصویب شورای گردد.کارگروه انتخاب می  ءوسط اعضات میزهانام  شکل می گیرد.کارگروه هر به موضوعات نسبت و تخصصی تر 

  .استافزایش  تقاضا محور هر کارگروه قابل مرکزی، تعداد میزهای تخصصی

 افزایش است. قابل اعضای کارگروه یرأبا  دبیرتخصصی یک  میزهر  -9-2

 ای کاربردی صادر می گردد.فناوری و طرح ه امورتخصصی توسط مدیر  میزهایحکم دبیر  -9-3

 عتصنیا جامعه شود به لحاظ هم افزایی و انجام بهتر تکالیف مربوطه، در ترکیب میزهای تخصصی از افراد شاغل در  توصیه می -9-4

 .باشند که عبارتند از میزهای تحصصی دائمی و میزهای تخصصی تقاضا محور میزهای تخصصی بر دو نوع می به همین منظور استفاده شود.

تشکیل و پس از انجام جهت دوره محدودی جامعه یا صنعت میزهای تخصصی تقاضا محور که می توانند بر اساس اعالم نیاز  -9-5

 میز تخصصی بالگرد که با ترکیب مشترک صنایع هوایی دفاعی و متخصصان ازتوان  لیت منحل یا در یکدیگر ادغام شوند. بعنوان نمونه میئومس

ان ازمان متولی و متخصصمیز تخصصی سازه های سبک ساختمانی که با ترکیب دو یا چند شرکت یا س ومرتبط دانشگاه تشکیل شده 

 نام برد.است دانشگاهی 

 .می باشد مرکزیتخصصی  کارگروه شورای تصمیمتشکیل یا انحالل میزهای تخصصی بر اساس  -9-6

 .باشد میعدد  5می هر کارگروه حداکثر ئتعداد میزهای تخصصی دا -9-7

 .باشند میعدد میزهای تخصصی دائمی  5میزهای تخصصی تقاضا محور از قاعده تعداد مستثنی بوده و عالوه بر  -9-8

ویرایش نام و ترکیب میزهای تخصصی دائمی در هر دوره یکساله برای یکبار و با ارائه مستندات و دالئل و تصویب کارگروه مربوطه  -9-9

 .استها امکان پذیر  و تایید شورای مرکزی کارگروه

ها و صنایع در راستای اهداف  می موظف است نسبت به برنامه ریزی جلسات هم اندیشی مشترک با سازمانئهر میز تخصصی دا -9-10

 .به نحویکه حداقل تعداد این جلسات هر دو ماه یک جلسه باشد ،ها اقدام نماید مشخص شده کارگروه

ل با ضمن تعامهر کارگروه منظور حداکثر بهره مندی اساتید و دانشجویان بخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی الزم است ه ب -9-11

ویقی الزامی یا تشمعاونت محترم آموزشی دانشگاه ، زمینه حضور توسط با ایجاد مقررات الزم های علمی و همچنین تحصیالت تکمیلی  انجمن

شود در صورت وجود  . توصیه مینمایدفراهم را الت و مسایل جامعه از طریق شرکت در جلسات یاد شده دانشجویان جهت آشنائی با مشک

شرایط، شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی بصورت الزامی و تکلیف محور با خروجی مشخص دیده شود که هدایت اساتید مشاور یا راهنما 

 .متصور استدر این خصوص 
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های ایجاد شده از طریق پایان نامه  ملزم به تشکیل تیم هایی به منظور جمع بندی علوم و فناوری ها و میزهای تخصصی کارگروه -9-12

 و غیره می باشند های علمی ها، طرح های کاربردی، ثبت اختراعات و ... در طول یکساله گذشته در کل دانشگاه و مراکز پژوهشی و انجمن

 و با ساز و کار مشخص( صنعتیا  جامعه حضور نمایندگانبا ) "ری پژوهش و فناوریگال "طی یک یا دو جلسه تحت عنوان  این تیم هاو 

 ورندگانآو اخذ سفارشات تحقیق و پژوهش جدید با حفظ حقوق مادی و معنوی پدید  موارد فوق الذکرنسبت به کمک به تجاری سازی 

و دحداقل رسد تشکیل جلسات در  مصوب خواهد شد. به نظر میها  در شورای مرکزی کارگروه تیم هانمایند. ساز و کار عملیاتی می اقدام 

 .می نماید ضروریتاریخ در سال با تبلیغات مناسب جهت نیل به هدف ذکر شده 

 امتیازهای تشویقی:  .10

 است موارد الزم بعنوان مثال الزامیت علمی در ایجاد و اداره هر چه بهتر میزهای تخصصی، أمنظور تشویق مشارکت اعضای هیه ب -10-1

مراحل الزم  از طی امتیازات پژوهشی یا اجرایی سالیانه در گرنت یا کارائی و همچنین امتیازات ارتقا به شورای مرکزی پیشنهاد و بعد تشویقی

 .جهت تصویب در مراجع دانشگاه به اجرا گذاشته شود

بر اساس مصوبه شورای مرکزی کارگروه ها به افراد فعال به تأیید آن شورا و مدیر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه تا  -10-2

 در ارتقاء تعلق می گیرد.امتیاز اجرایی  3حداکثر 

اد منجر به انعقتوسط کارگروه و میز تخصصی،  ارجاعی از بیرون دانشگاه، یا پیگیری فراخوان های مختلفاگر عملکرد کارگروه  -10-3

 قرارداد شود:

 می گیرد.درصد از مبلغ قرارداد به هیأت مدیره تعلق  2/0  .1

 تعلق می گیرد. موثر باشند مشخص ذکر شده درصد به اعضاء کارگروه که در انعقاد قرارداد 2/0  .2

کارگروه ها قرار می  شتیبانیپو  جهت تقویت گاهای کاربردی دانشو طرح ه فناوری امور درصد از کل مبلغ قرارداد در اختیار دفتر 1  .3

 گردد. می  پرداختدر کل باالسری مصوب دانشگاه از سهم باالسری دانشگاه  مبالغ. الزم به ذکر است که این گیرد

معمولی از دانشگاه( سهم تخصیص یافته نظر از فراخوان های  چنانچه عملکرد کارگروه مستقیمًا منجر به انعقاد قرارداد گردد )صرفتبصره: 

 درصد افزایش می یابد. 5/0به اعضای کارگروه و اشخاص مؤثر به 

ه هر ب سالیانه به دبیران کارگروه ها، اعضای هیأت مدیره کارگروه و اعضای مؤثر در قراردادهای منعقد شده هر کارگروه امتیاز کارایی -10-4

 تعلق می گیرد.اساس عملکرد، میزان حضور و تصمیم گیری شورای مرکزی کارگروه بر امتیاز  2و حداکثر  1 حداقل امتیاز فرد

 .امتیاز کارایی تعلق می گیرد 5/0حداقل به دبیر میزهای تخصصی  -10-5


