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 :مقدمه 

و با توجه به اهداف  1/21/2878شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ  052به استناد به بند پنجم پیش از دستور جلسه شماره  

 یاصل اجتماعی و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه و با توجه به مأموریت منظور تحقق رسالتو بهمندرج در اسناد بالادستی کشور 

 عهتوس پایداری مبنای بر کشور و جامعه نیازهای و مسائل به پاسخگویی و شناسایی»یعنی  2044 سال علامه طباطبائی تا دانشگاه

 ه است.شد ، این دستورالعمل تنظیم«ایرشته میان رویکرد با ملی

 تعریف :6ماده 

ها و هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و یا سایر دانشگاه اعضایای است که با حضور کمک به حل مشکلات کشور جلسه نشست

ات شود و به بحث و بررسی در رابطه با یکی از مشکلهای اجرایی کشور در یک حوزه تخصصی تشکیل مییا نماینده دستگاه مسئولین

 پردازد.ارائه راهکار برای حل آن میکشور و 

 اهداف :9ماده 

 سازی علوم انسانیتلاش برای کاربردی -2

 های اجرائیسازی تعامل دانشگاه با بخشزمینه -1

های علمی در حل مسائل گیری از یافتههیأت علمی و بهره اعضایهای مندیها و تواناستفاده از تخصص، دانش، ظرفیت -8

 و مشکلات کشور

 ارتقاء وضعیت جامعه منظوربهگیری سازی و تصمیمی مشارکت دانشگاهیان در تصمیمایجاد فضا -0

 هیأت علمی دانشگاه اعضایمنظور نقد برای ایجاد فضای مناسب به -5

 :ضاترکیب اع :1ماده 

نظر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است که در زمینه موضوع نشست صاحب اعضاییکی از  :دبیر یا مجری نشست -2

 ست.ا

 ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلیهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و سایر دانشگاه اعضای :کمیته علمی نشست اعضای -1

 دستگاه اجرایی/ سازمان مرتبط با موضوع نشست. و خارجی و حداقل یک نماینده از

بائی که در زمینه برگزاری نشست هیأت علمی یا کارشناسان دانشگاه علامه طباط اعضای :کمیته اجرایی نشست اعضای -8

 همکاری کرده باشند.

 ای از دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع نشست، الزامی است.حضور نماینده -6تبصره 
 
 

 ضوابط اجرایی نشست :4ماده 

 :پیشنهاد برگزاری نشست از مسیرهای مختلف ذیل قابل ارائه است -2



 

تواند در حوزه نظر است و میدر زمینه موضوع نشست صاحب هیأت علمی که اعضایارائه پیشنهاد از سوی یکی از  -2-2

های با )نشست را به عنوان موضوع نشست ارائه دهد مشکلات روز جامعهآموزشی یا پژوهشی و تخصص خود یکی از 

 ؛ای در اولویت برگزاری است(رشتهموضوعات میان

 ؛ربطذیارائه پیشنهاد از سوی دستگاه اجرایی/ سازمان  -1-2

 دانشکده/ واحد پژوهشی.دانشگاه/رئیس یا معاون پژوهشی پیشنهاد   -8-2

ها و واحدهای پژوهشی تکمیل و پس از تصویب در ( توسط دانشکده2فرم درخواست برگزاری نشست )فرم پیوست شماره  -1

شورای پژوهشی دانشکده و واحدهای پژوهشی، حداقل یک ماه قبل از برگزاری نشست برای طرح در شورای پژوهش و 

 شود.دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می فناوری

ده کنننظران شرکتنتایج، نظرات و دیدگاه صاحب حداکثر طی دو هفتهدبیر/ مجری موظف است پس از پایان نشست و  -8

اجرایی / سازمان مرتبط با موضوع موضوع نشست )مطابق  های سیاستی جهت ارائه به دستگاهدر نشست را در قالب توصیه

 ( به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.1فرم پیوست شماره 

 باشد.نشست قبلی می حسابتسویهبرگزاری نشست توسط یک عضو هیأت علمی، منوط به  -0

 است. الزامیهای اجرایی مرتبط با موضوع نشست، حضور حداقل یک نماینده از دستگاه -5

 

 هاهزینه :5ماده 

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و بر اساس اعلام دبیر /  018جلسه شماره  29بند  با استناد به هزینه برگزاری نشست -2

شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه حداکثر تا سقف  تأییدو « فرم درخواست برگزاری نشست»مجری و در قالب 

/ مجری نشست امضاء ریال از محل بودجه پژوهشی دانشگاه و در قالب قراردادی که مابین دانشگاه و دبیر  8404440444

 شود، تأمین خواهد شد.می

دانشکده/ واحد  برگزاری نشست به حساب تنخواه دانشکده/واحد پژوهشی واریز خواهد شد که از سوی مقام مجاز در هزینه -1

 و در موعد مقرر تخصیص خواهد یافت. برگزاری نشست منظوربهصرفاً دبیر / مجری نشست  تأییدپژوهشی و بر اساس 

های سیاستی مانده پس از ارائه توصیهدرصد هزینه باقی 54قبل از برگزاری و  یافتهتخصیصدرصد هزینه  54قرارداد،مطابق  -8

به معاونت پژوهشی دانشگاه و ارائه اسناد مثبته مرحله اول از امور مالی واحد برگزارکننده نشست به امور مالی دانشگاه، در 

 قالب قرارداد پرداخت خواهد شد.

های لازم برای ایاب رسانی، انعکاس خبری، دعوت از سخنرانان، هماهنگیمور مربوط به برگزاری نشست از جمله اطلاعهمه ا -0

های رفت و آمد و ... بر عهده سخنرانان و عوامل اجرایی، تهیه ملزومات پذیرایی، هزینه الزحمهحقو ذهاب و پرداخت 

 دانشکده / واحد پژوهشی برگزارکننده نشست است.

 
 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید. 20/24/2870تبصره در تاریخ  2ماده و  5این دستورالعمل در 

 

  


