باسمه تعالی

شيوه نامه اجرايي نشستهای علمي -پژوهشي
دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
مقدمه
ضش ای اض ا
ق نقه ص
– پژاهشط ننشط طا های
انتقال یافته ها توسط ااشنطساسطات صت وطآ ا دا ضش فعطای
سططاصانیه نططاا ه فمخی ص ا دار ضاشض ضش شاسططتای تققب ش شططایت شه شاهدخضها ا اهیاف پژاهه ا فسااشی ضانشططمی  ،ایر صعاانا شا
ت شمل های ضان ش وی ضان شمی  ،شخناصه شیزی ،ه اهسگ ا اجخای
ا ه تههای
ص شاشاا دخا های صوز ن  ،ان ر های
– پژاهش ص ت ف شا ضش ضستوش ااش قخا ضاض اسا ایر ناو ناصه چگونگ ا نخای شخدزاشی ایر نش ا های
نش ا های
شا شاات ص ن ایی
ماده  -1تعريف:
ج های اسا اه ضش ت حیاقل یک استاض یا پژاههدخ یا ضانش وی تقواالت تم ا شه
ضش ایر ناو ناصه صسظوش از نش ا
ص توانی ضش قالب یم از انواع :سطط سخان  ،ااشدا صوزنطط ،
اشائه شقث شا صوضططو صاو ا صشطط آ ص پخضازض ایر نشطط ططا
شخدزاش دخضض
س پوزیوم ،هم انییش  ،ژاشنال ا وب ا شخای یم از دخا های ضانش ویات ،ااشاسات ا ا عا هاات
تدوخ  :حعوش ا صشاشاا صؤس ات ا سازصاتهای ضالت  ،غاخ ضالت ا صووص ضش نش اهای فوق پس از ص وز ضانشمی ا تعاار
ا اا ا اافاا نتعیاض ،هزیسه ،ق حعوش افخاض شالصانع اسا
ماده  -2اهداف
صوجوض ضش ضانشمی ؛ شه صسظوش نموفای استعیاضها
 -1اشایه صداحث ا یافتههای جییی ا صالقانه ضش شنتههای ص ت ف
ا تقویا شاحاه ه ماشیهای شار شنته ای یا اشائه صوزش های ت وو ا ص اشت
 -2افزایه تداضل ا ال ات
 -3استفاض ش اسه از ناخای ان ان ا اصمانات صوزن ا پژاهش ضانشمی از خیب ضاضت فخصا های یاضداخی شه نات
ماده -3مراحل برگزاري:
-1دخا های صوزن ضش اشتیای هخ نام سال تقوا

ف خسا نش اهای

ای اه قوی شخدزاشی ت شا ضاشنی شا شه صوشت اتد

ا صطاشب شا فرم شماره 1شه صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی اشسال ن ایسی
-2ان

رهای

یا ه ته های

تشملهای ضانش وی ناز ص شای ا ف خسا نش ا های

صوض شا ضش ه ات قالب شه

دخا صوزن اشسال ن ایسی تا پس از تایای شه صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی اشسال دخضض نفرم شماره)1
رهای

یا ه ته های

تشملهای ضانش وی ضش پاشس اض نش اهای

-3دخا های صوزن ا ان
صوشض توجه قخاش ضهسی:
 جاصعه هیف ا اهیاف صوزن  /پژاهش نش اا پژاهش نشخای اساتای صاشج از ضانشگا ق
 صش وات شخدزاشاسسی نش ا ا سواشب تاشیخ ،زصات ا صمات نش ا -ناو ا الع شسان

شایی نمات زیخ شا

 اشزنااش (فرم ارزشیابی) ضش صوشت لزام تعاار صازات ن خیه ا حبالتیشیس استاضتبصره :ضشصواسا اسسیدات نش ا ص توانسی ضش صوشت لزام ،نش اهای

صاشج از ف خسا ا الم نی صوض شا ناز ،شه تعیاض

صقیاض ا شا ه اهسگ صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی شخدزاش ن ایسی
 -4شه صسظوش شخدزاشی هخ نش ا

ص شای ا فخم دخضش ااش نش ا

تم ال دخضض ن فرم شماره )2

پس از صیاش ص وز ن ای صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی
 -5هخدونه ا الع شسان ا ضشج ا ال اه ا یا ثدا نام ضش نش ا
اصمات پذیخ صواهی شوض ه چسار ،شسا شه تش اآ دخا صخشو ه ا صعاانا پژاهه ا فسااشی  ،تد اغات شخدزاشی نش ا ضش صخااز
صاشج صؤس ه شالصانع اسا.
تشملهای ضانش وی
یا ه ته های
 -6پس از تم ال ا اشسال فخم های  1ا  2توس دخا های صوزن ا ان رهای

ضش ضستوش ج ه قخاش
شه ااشنساس حوز پژاهش  ،ص شای ا ضش ن تار ج ه نوشای پژاهش ضانشمی صوضوع نش اهای
ضانشمی اقیام ا ت شا شه ا الع دخا های
داخض ا حیااثخ تا  10شاز از زصات ضشیافا فخم ها ،ن دا شه تیایر تقویم نش اهای
صوزن شسانی ا ضش اشگا ضانشمی ناز صسعمس ن ایی
 -7صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی ص زم شه تیاشک صمات ا ت ازات س ا افزاشی ا نخم افزاشی صساسب شخای شخدزاشی نش ا
اسا
 -8پس از برگزاري هر نشست علمی ،برگزار کننده (گروه ،انجمن يا تشکل) ملزم به ارائه گزارش کامل نشست به معاونت پژوهش
و فناوري میباشد و اين معاونت نیز وظیفه انعکاس نشست در وبگاه و تهیه عکس و خبر مربوط به آن را دارد.

ماده  :4مدرسان و برگزارکنندگان
شانسی:
 1دخا های سه دانه زیخ ص توانسی شه سوات صیشسات ا شخدزاشاسسیدات نش اهای
دخا های صوزن ضانشمی شووشت ص تقل یا صشاشات ن هخ عو حیاقل یک نش ا
* ا عای هاات
تقوا شخدزاش ن ایسیق
ا ااشنساسات صی و ضاصل یا صاشج از ضانشگا فخضاس صش ی
* ا عای هاات

ضش ول سال

شرايط دعوت از عضو هیات علمی و متخصصان:
ا صت ووات صی و ضش صوضوع نش ا؛
عو هاات
 سخ صیی؛
ضش زصاسه صوشض نظخ شخای نش اهای
 حیاقل  2سال ت خشه؛
 ضانتر شایمخض شار شنتهای عو صی و ضش نش ا اصذ تایای حخاسا ضانشگا شخای اساتای صی و صاشج از ضانشگا ضش صوشت ناازعو صی و شایی شه تایای دخا صوزن شخسی
 صالحاا -4ضانش ویات ضاتخی دخا های صوزن ضش ول ضاشات تقوال صوض ا پاه از زصوت جاصع ص زم شه شخدزاشی حیاقل ضا نش ا
شخای یم از دخا های ص ا ب ذاخ نی ضش صاض  1ه تسی
تبصره :فاص ه زصان شار ضا نش ا

ضانش ویات ضاتخی ن

توانی ا تخ از  4صا شانی

ن ایسی
دخا صوض اقیام شه اشائه یک نش ا
 -5ضانش ویات صقطع ااشنساس اشنی ص توانسی شا ه ماشی یم از ا عای هاا ت
صی و اه ضاشای ساشقه ضشصشات
ا یا تشمل های ضانش وی ص توانسی از ا عای هاات
 -6دخا های صوزن  ،ان ر های
ض وت ن ایسی
ا پژاهش ه تسی ،شخای شخدزاشی نش ا
شه صوشت صشاشات ا شار شنته ای هخ یک از دخا های سه دانه صوشض تااای اسا
 -7شخدزاشی نش اهای
شخج ته ض ر صماتده شا صعاانا خح ا شخناصه ن دا
 -7صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی ضش صوشت لزام شخای نش ا های
شه ضشصواسا صیاش دواه ناصه نخاا اقیام ن ایی
ماده  .5گواهی و امتیازات ارائه شده
شه صیشس  /صیشسات ا یا شخدزاشاسسیدات شخ ی صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی اسا
 -1اشائه دواه نخاا ضش نش ا
-2ت اه ش ا  ،اسمات ،پذیخای ا ه چسار تقییخ نلوح ،هییه ا ق از عو صی و نصاشج از ضانشگا فخضاس صش یق شخ ی صعاانا
پژاهه ا فسااشی اسانصطاشب شا صووشات هائا شئا ه ضانشمی ق
 -3صیاش ا تائای دواه نخاا ج ا ضشج ضش کارنامه پژوهش و فناوري ضانش و صطاشب شا لا ا نخاا اسسیدات هخ نش ا
توس صعاانا پژاهش ان ام صواهی نی
 -4ضانش ویات اشنی ا ضاتخی دخا های صوزن ضش ول ضاشات تقوال صوض ا پاه از ضفاع از پایات ناصه  /شساله شه تختاب ص زم شه
نخاا ضش حیاقل دو ا چهار نش ا

ه تسی اه قاش اا ثدا ضش کارنامه پژوهش و فناوري ضانش و شا ضاشض

تبصره  :اشائه دزاشش های پاشخفا نه صاهه شساله ناز شه تعیاض حیاقل  2دزاشش الزاص اسا ایر دزاشنات جزء ضا نش ا
شسی 3صق وب ن

دخضض

ماده  -6تصويب و اجرا
 -1نظاشت شخ ح ر اجخای ایر ناو ناصه شخ ی صعاانا پژاهه ا فسااشی ضانشمی ص شانی
 -2ایر ناو ناصه ضش  6صاض ضش تاشیخ  1395/9 /16شه توویب نوشای ضانشمی شسای ا از ایر تاشیخ الزماالجخا اسا

