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 زمان شرح رویداد  رویداد ردیف

 پژوهشگران و فناوران  1

 برتر کشوری 

 فراخوان مربوطهطبق   جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور  ارائه فراخوان

 شهریور/مهر
 کشور جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر  دبیرخانه    منتخبین دانشگاه بهمعرفی  

های  ساير فراخوان 2

 پژوهشی کشوری 

 مهر /فراخوانطبق   دبیرخانه مربوطه   های کشاورزی به معرفی پژوهشگران برتر دانشکده

 آبان /فراخوانطبق   معرفی طرح پژوهشی برتر دانشگاه به وزارت علوم 

 آذر/فراخوانطبق   معرفی اساتید تاثیرگذار در جامعه و صنعت دانشگاه به وزارت علوم 

3 
ان و  انتخاب پژوهشگر

 فناوران

 برتر استانی 

 فراخوان/آبان طبق   مربوطهبندی  گروه  و فعال شدن  استانیبرتر  ارائه فراخوان انتخاب پژوهشگر  

 آبان ماه  علمی منتخب   هیأتآوری مدارک و مستندات عضو  جمع

 آذر ماه  استانی ارسال مستندات پژوهشگر منتخب دانشگاه به کمیته  

 آذر ماه  حضور نماینده دانشگاه در جلسه انتخاب پژوهشگر نمونه استانی

 آذر ماه  شرکت در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان 

4 

 نمايشگاه 

 بازارفن

 معرفی نماینده پژوهشی  و   استان  نمایشگاه هفته پژوهش  شرکت درهای الزم جهت  نجام فعالیتا

 دانشگاه  برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 
 فراخوان/آبان طبق  

 آبان ماه   15 بازار پژوهشی در نمایشگاه فن  یفراخوان همکاری برای ارائه دستاوردها

 آبان ماه   30 بازار گیری در مورد چگونگی شرکت در نمایشگاه فنبندی و تصمیمجمع

 آذر ماه  بازار شرکت در نمایشگاه فن

 زمان با مراسم هفته پژوهش هم نمایشگاه برگزیده ارائه شده در  تجلیل از دستاوردهای  
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 انتخاب پژوهشگر 

 هانمونه دانشکده

و پژوهشگر و فناور  

 برتر دانشگاه 

 ماه شهریور    20 مربوطهبندی گروه  و فعال شدنها و دانشگاه ارائه فراخوان انتخاب پژوهشگر نمونه دانشکده

 شهریور ماه   31 و ارسال آن برای انجام مراحل تأیید   علمی  هیأت اعضایتوسط    سامانه گلستان های پژوهشی درثبت فعالیت

 مهر ماه   20 علمی   هیأت  اعضایتوسط  و تأیید آن   گلستانهای پژوهشی در سامانه  بندی فعالیتگروه

 آبان ماه   20 شورای پژوهشی دانشگاه   درعلمی    هیأتتایید امتیاز اعضای  و    بررسی

 زمان با مراسم هفته پژوهش هم ها و دانشگاه در مراسم هفته پژوهش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده

6 

 انتخاب پژوهشگران 

و   يیدانشجو نمونه 

نامه برتر  پايان

 تحصیالت تکمیلی 

 آبان ماه   10 دانشجویان متقاضی به گروه درخواست  تحویل  

 آبان ماه   30 دانشکده و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاهو    بررسی امتیاز مدارک دانشجویان توسط گروه 

 آذر ماه  15حداکثر تا  دانشجویی توسط شورای پژوهشی دانشگاه بررسی امتیاز مدارک دانشجویان و انتخاب پژوهشگران برجسته  

 زمان با مراسم هفته پژوهش هم در مراسم هفته پژوهش   و پایان نامه برترها  برتر دانشکده  دانشجویان پژوهشگرتجلیل از  

7 

طرح های  

 آموزی دانش

 و

 دانشجويی

 ماه مهر   30 آموزی و دانشجویی های دانشطرحارائه فراخوان  

 آبان ماه   20 های منتخب به شورای پژوهشی دانشگاه ها در گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و معرفی طرحداوری طرح

 آذر ماه  15حداکثر تا    در شورای پژوهشی  یی دانشجو  و ی  آموز دانش  برتر  ی هاطرحو انتخاب  های منتخب  طرحبررسی  

 زمان با مراسم هفته پژوهش هم در مراسم هفته پژوهش   آموزی و دانشجویی دانشهای برتر  طرحتجلیل از  

 زمان با مراسم هفته پژوهش هم فناوری و نوآوری رونمایی از محصوالت حوزه   فناوری و نوآوری  8

9 
هفته  بزرگداشت 

 پژوهش
 آذرماه  28الی    21در بازه   آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه 
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 پژوهانه 10

 ماه دی  10حداکثر تا  های مورد درخواست عضو هیأت علمیورود اطالعات مجالت خارج از لیست گلستان و همایش

 ماه دی  20حداکثر تا   و ارسال آن برای انجام مراحل تأیید   علمی  هیأت اعضایتوسط    سامانه گلستان های پژوهشی درثبت فعالیت

 ماه بهمن  20حداکثر تا   علمی   هیأت  اعضایتوسط  و تأیید آن   های پژوهشی در سامانه گلستانفعالیتبندی  گروه

 ماه  اسفند  10 امضاء قرارداد پژوهانه توسط اعضای هیأت علمی 

 پایان هر سال  مالیاداری و علمی به حوزه    هیأتاعالم اعتبار پژوهشی اعضای    ارسال قرارداد پژوهانه به منظور

 حداکثر پایان بهمن ماه  تسویه حساب پژوهانه نوع دوم به صورت ماهانه در سامانه ساتا 

 تشويق مقاالت  11

 اول اسفند ارائه فراخوان تشویق مقاالت

 اسفند 15حداکثر تا  علمی   هیأت  اعضایتوسط  و تأیید آن   های پژوهشی در سامانه گلستانبندی فعالیتگروه

 اسفند  25 مالیاداری و حوزه  التشویق مقاالت به  ها و اعالم حقامتیازدهی فعالیت

 مطالعاتی   فرصت 12

 آذر ماه   15 تحویل مدارک توسط عضو هیأت علمی متقاضی به گروه 

 آذر ماه   30 بررسی و تایید امتیاز مدارک توسط گروه و ارسال به دانشکده

 دی ماه   15 توسط دانشکده و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاهبررسی و تایید امتیاز مدارک  

 دی ماه   25 دانشگاه بررسی مدارک در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و در صورت نیاز ارسال آنها به  

 بهمن ماه   15 و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه   دانشگاهبررسی امتیاز مدارک توسط  

 اسفند ماه   15 بررسی درخواستها در شورای آموزشی و پژوهشی و هیأت رئیسه دانشگاه و اعالم تصمیم نهایی به متقاضی 

13 
 مطالعاتی فرصت

 جامعه و صنعت
 6ماده  5طبق تبصره   نامه اجرایی دانشگاه شیوه    6انجام فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت منطبق بر ماده  

 گزارش ساالنه  14
 فروردین ماه  ارائه آمار عملکرد سال گذشته

 فروردین ماه  های خاتمه یافته سال گذشتهارائه آمار طرح
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 هاداشتبزرگ 

 ها( )دانشکده

 ماه   هفته سوم مهر  داشت روز دامپزشکیبزرگ

 ماه  مهر  چهارمهفته   ورزش تربیت بدنی و داشت روز  بزرگ

 ماه  هفته اول اسفند ی داشت روز مهندسبزرگ

 ماه   هفته دوم اسفند کشاورزی و منابع طبیعی هفته  داشت  بزرگ

 هفته دوم اردیبهشت ماه  و اجتماعی   علوم انسانیروز  داشت  بزرگ

 روز درهای باز  16

 هفتۀ سوم آبان ماه  برای بازدید از دانشگاه به مناسبت روز جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه«  عموم دعوت از  

 زمان با روز درهای بازهم آموزی در حوزه ریاضیات، فیزیک، شیمی و ... برگزاری مسابقات دانش

 همزمان با انتخاب رشته  هفته انتخاب رشته 

17 

 هاداشتبزرگ 

)حوزه پژوهش و  

 فناوری(

 ماه  فروردینهفته چهارم    علوم آزمایشگاهی  روز آزمایشگاه وبزرگداشت  

 هفتۀ سوم آبان ماه  بزرگداشت روز کتاب، کتابدار و کتابخوانی 

 هفته چهارم تیر ماه  روز ملی فناوری اطالعاتبزرگداشت  

 آبان ماه   چهارمهفتۀ   بزرگداشت هفتۀ کارآفرینی 
 

ها و نیز سایر مناسبت رویداد، پس از تصویب در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید.  17تقویم پژوهشی فوق مشتمل بر 

گاه قابل پیگیری و  بینی نشده و موارد ابالغی از حوزه وزارتی پس از طرح و بررسی در شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیأت رئیسه دانشرویدادهای پیش

 باشند. انجام می

 


