
  دانشکده شرح وظایف معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

  بخش اول: امور پژوهشی و فناوري

مربوط به برگزاري همایش ها، وبینارها، رویدادهاي فناورانه و کارآفرینی و شرکت اعضاي  مدیریت و نظارت برانجام کلیه امور -1
 المللیهیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در همایش هاي داخلی و بین 

 مدیریت امور مربوط به نشریات دانشکده  -2

 در دانشکده  HSEپیگیري و نظارت بر انجام خرید، تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و اجراي مصوبات شوراي -3

 مدیریت و نظارت بر برگزاري دوره هاي مهارتی در دانشکده  -4

ولویت ها و نیازهاي سازمان به اعضاي هیات علمی و برقراري ارتباط با صنایع و سازمان هاي هدف در دانشکده و اطالع رسانی ا -5
 و پیگیري ارسال پیشنهاد طرح به صنایع و سازمانها دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 نیاز سنجی و مدیریت خرید کتب براي کتابخانه دانشکده - 6

تفاهم نامه با دانشگاه در  وهشی داخلی و بین المللی دارايژو موسسات آموزشی و پ پیگیري و برقراري ارتباط با دانشگاه ها -7
 پژوهشی و فناوري، راستاي گسترش همکاري هاي علمی

 در راستاي توسعه همکارهاي علمی ارتباط با دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشوربرقراري  -8

 بررسی و تصویب طرح هاي پژوهشی داخل دانشگاه در شوراي پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  -9

 در سامانه مدیریت اطالعات پزوهشی ( ژیرو)ربوط به اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام کلیه امور م -10

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در دانشکده -11

 بررسی وضعیت فعالیت هاي پژوهش و فناوري دانشکده و ارائه گزارش به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه -12

(در دانشکده علوم پایه این بخش از شرح وظایف بر عهده مدیر  دوم: امور تحصیالت تکمیلیبخش 
  تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشد)

بررسی ساالنه وضعیت تحصیلی دانشجویان و رشته هاي تحصیالت تکمیلی دانشکده و ارائه گزارش تفصیلی به رئیس دانشکده و  -1
 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 مستقیم بر اجراي مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی در دانشکده نظارت  -2

 نظارت بر برگزاري جلسات دفاع و آزمون جامع در دانشکده -3

 نظارت بر امور پارساها (پایان نامه/رساله) و و اجراي دستورالعمل مصوبِ شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در این زمینه -4

 الت تکمیلی دانشکده و حضور منظم و فعال در این جلسات با حق راينظارت بر برگزاري منظم جلسات شوراي تحصی -5

ارزیابی و ارائه نظر در خصوص امکانات و شرایط دانشکده در هنگام درخواست تأسیس رشته در دوره تحصیالت تکمیلی (در  - 6
 دانشکده)

ارائه نظر در خصوص امکانات و شرایط هاي جدید مقاطع تحصیالت تکمیلی پس از ارزیابی و اندازي رشتههپیشنهاد گسترش و را -7
 دانشکده

 نظارت بر ظرفیت پذیرش دانشجو براي دوره هاي کارشناسی ارشد و دکترا در گروه هاي آموزشی براساس ضوابط موجود. -8

 بررسی و تایید نهائی پروپوزال و صدور مجوزدفاع از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد در دانشکده -9

 دکتري در دانشکده و گزارش نتیجه به مدیر تحصیالت تکمیلینظارت بر فرایند مصاحبه  -10


