دستورالعمل پایش مراکز تحقیقاتی:
مراکز تحقیقاتی از ارکان اصلی و بسیار با اهمیت در نظام تحقیقات و فناوری کشور هستند که میتوانند نقش به سزایی در رشد
علمی و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه داشته باشند .در سالهای اخیر هر چند شاهد نقش محوری مراکز تحقیقاتی در
حرکت علمی رو به رشد کشور بودهایم ،برخی موانع مانند توجه نامتوازن به رشد کمی و کیفی مراکز ،واگذار نکردن ماموریت-
های کلیدی ،حمایت ناکافی ،نقصان نظامهای ارزشیابی و نیز کمتوجهی به عملکرد قبلی مراکز در اختصاص منابع منجر به ایجاد
محدودیتهایی برای این نهادهای علمی شده است .از سوی دیگر دیدگاههای نادرست در بعضی مراکز تحقیقاتی منجر به افت
عملکرد آنها شده است که از رایجترین آنها می توان به عدم پایبندی به ماموریت و اهداف مشخص اشاره نمود .همچنین ،انتظار
نامناسب برخی مراکز از دانشگاه برای حمایت همه جانبه و تامین همه زیرساختها منجر به تالش ناکافی برای جذب منابع شده
است .هدف از تدوین این شیوه نامه ،تعریف انتظارات از مراکز تحقیقاتی ،ارائه شاخص هایی برای ارزشیابی و نیز معرفی شیوه
حمایت از مراکز است .همچنین ،در این شیوه نامه یک نظام مدون پایش عملکرد و ارائه بازخورد به مراکز تحقیقاتی ارائه میگردد
که بر اساس آن ضمن حمایت از مراکز برای ارتقای وضع موجود ،بهره مندی مراکز از منابع به صورت تابعی از کیفیت
کارکرد آنها تعریف میگردد.

داشتن اهداف مشخص و تمرکز فعالیت مرکز بر ماموریتهای تعیین شده ،داشتن یک سیستم پویای پژوهشی
جهت ایجاد تعامل بین اعضای هیات علمی پژوهشی و سوق پژوهشگران به سمت انجام کارهای گروهی،
استفاده حداکثری و بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی و ایجاد شرایط در جهت دسترسی عموم محققین و
پژوهشگران به تجهیزات موجود در مرکز از معیارهای در نظر گرفته شده در ارزیابی مراکز می باشد.

شیوه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
معیارهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به شرح زیر میباشد:
 1امتیازات مکتسبه از فرم ارزشیابی کیفی مراکز
. 2گزارش ساالنه وزارت متبوع از عملکرد کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی
. 3گزارش بازدید حضوری از مراکز

کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی
"کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی" از طریق بررسی مستندات ،گزارشها و بازدیدهای حضوری ،مراکز تحقیقاتی را بر
اساس مجموع شاخص های فوق به سه دسته زیر تقسیم بندی مینماید:


گروه  : Aمراکزی که عملکرد آنان در حد قابل قبول یا مطلوب است.



گروه  : Bمراکزی که در وضعیت کامال مطلوبی نیستند ولی نقاط قوت قابل توجهی دارند.



گروه  : Cمراکزی که وضعیت کنونی آنها قابل قبول نیست و نیازمند اصالحات جدی هستند.

شرایط نامطلوب کتبا به مراکز گروه  Cاعالم شده و پیشنهادات الزم برای ارتقای فرایندها در اختیار آنها قرار میگیرد .در صورتی
که این مراکز نتوانند بنا به تشخیص "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی" بهبود قابل توجه در شرایط خود ایجاد کنند موضوع در
شورای پژوهشی دانشگاه مطرح میشود و در صورت موافقت این شورا و تائید در شورای دانشگاه ،پیشنهاد لغو مجوز مرکز به
وزارت متبوع اعالم میگردد.

نحوه حمایت معاونت تحقیقات و فناوْری از مراکز تحقیقاتی


بودجه جاری



جذب نیروی انسانی



خرید تجهیزات

