
 
 
 

 1400سال  -تقویم پژوهش و فنآوری دانشگاه

 

 دانشگاهو فنآوری پژوهش  معاونت ماه اردیبهشت اعضای هیات علمیبه 1399 سال اعالم گزارش اولیه پژوهانه 

 ماه اردیبهشت (1) آموزشی در سطح دانشگاه اهکارگبرگزاری 
 فناوری  ، آزمایشگاه مرکزی وفناوری  ،پژوهش های مدیریت

 اطالعات دانشگاه

 دانشگاه فناوری اطالعاتمدیریت  اردیبهشت   27 فناوری اطالعات دانشگاهروز جهانی ارتباطات تقدیر از  کارشناسان حوزه 

 مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اردیبهشت ماه (2) برگزاری کارگاه های آموزشی

 دانشگاه فنآوریمدیریت  ماه خرداد (1تخصصی از صنایع و شهرک های صنعتی استان)مجازی بازدید 

 مدیریت پژوهش دانشگاه ماه خرداد 1399محاسبه امتیاز نهایی پژوهانه سال 

 شاخصهای و جدول   1399ارسال گزارش تفکیکی فعالیتهای پژوهش و فناوری سال 

 به دانشکده ها جهت بررسی نقاط ضعف، قوت ، فرصت و تهدید  ارزیابی
 ماه خرداد

 مدیریت پژوهش دانشگاه

گزارش تفکیکی دانشکده ها از ارزیابی گزارش تفکیکی و جدول شاخهای پژوهش و 

 فناوری 
 ماه خرداد

 دانشگاهو فنآوری پژوهش  معاونت

جشنواره کاریکاتور کتاب، مطالعه خواندن )بخش ویژه پژوهش،  اختتامیه دومین

 صنعت و جامعه(
 خرداد ماه

 مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 دانشگاهو فنآوری پژوهش  معاونت ماه تیر اعضای هیات علمیبا  ژوهانهقرارداد پ انعقاد

 مدیریت  پژوهش  دانشکده ها ماه شهریور تقویم پژوهشی نیم سال اول دانشکده ها فراخوان تهیه و ارسال

 مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه مهر 21 روز جهانی برنامه نویسان و تقدیر از برنامه نویسان فناوری اطالعات دانشگاه



 
 
 

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مهرماه در حوزه کتاب و کتابخوانیمجازی نشست های تخصصی 

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مهرماه (3) برگزاری کارگاه های آموزشی

 دانشگاهو فنآوری پژوهش  معاونت آبان ماه  1400سال جدول امتیاز پژوهانه اصالحیه مصوب کردن 

 آبان ماه فعالیت های الزم جهت برگزاری مراسم هفته پژوهشانجام 
 فناوری اطالعات  ، آزمایشگاه مرکزی وفناوری  ،پژوهش های مدیریت

 دانشگاه

 دانشگاهو فنآوری پژوهش  معاونت ماه آبان برتر کشور و فناور انتخاب پژوهشگر

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آبان ماه دانشگاهبزرگداشت روز کتاب ، کتابدار و کتابخوانی تقدیر از کتابداران 

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آبان ماه برگزاری نمایشگاه کتاب

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آبان ماه روز کتابخانه بدون دیوار

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آبان ماه کتابخوانی ویژه اساتید، کارکنان، دانشجویان و خانواده ها برگزاری مسابقات

 دانشگاه مرکزی و مرکز اسنادمدیریت کتابخانه  آبان ماه (4) کارگاه های آموزشی برگزاری

 مدیریت های پژوهش، فناوری و پارک علم و فناوری دانشگاه ماه هفته آخر آبان بزرگداشت هفته کارآفرینی با مشارکت پارک علم و فناوری

 مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه ماه آذر انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان

 ماه آذر (2) آموزشی در سطح دانشگاه وبیناربرگزاری 
 فناوری  ، آزمایشگاه مرکزی وفناوری  ،پژوهش های مدیریت

 اطالعات دانشگاه

 دانشگاهو فنآوری پژوهش  معاونت ماه آذر اعضای هیات علمیجدول امتیاز پژوهانه و هزینه کرد به  اصالحیه های اعالم 

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آذر  ماه (5) کارگاه های آموزشی برگزاری



 
 
 

 

 مدیریت پژوهش دانشگاه آذر ماه اعالم فراخوان جهت تهیه پیش فاکتور نمایشگاه ساخت ایران

 آزمایشگاه مرکزیمدیریت  ماه آذر ایراننمایشگاه و تکمیل سفارش خرید نمایشگاه ساخت  

 انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه  و برگزاری مراسم جشن هفته پژوهش  

 درون دانشگاهی
 آذر ماههفته آخر

 مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

 مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه آذر ماههفته آخر برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری درون دانشگاهی 

 مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه هفته آخرآذر ماه شرکت در نمایشگاه فن بازار)ملی( 

 دانشگاه مرکز اسنادمدیریت کتابخانه مرکزی و  هفته دوم آبان روز کتابخانه بدون دیوار

 دانشگاه فنآوریمدیریت  ماه دی (2بازدید مجازی تخصصی از صنایع و شهرک های صنعتی استان )

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بهمن ماه جشنواره کاریکلماتور حوزه کتاب، مطالعه و خواندن دومین

 دانشکده ها دومتقویم پژوهشی نیم سال  فراخوان تهیه و ارسال

 
 ماه بهمن

 مدیریت  پژوهش  دانشکده ها

 دانشگاه فنآوریمدیریت  بهمن ماه فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاهها های اجرایی استان

 فناوری و فناوری اطالعات دانشگاه ،پژوهش های مدیریت ماه اسفند جشنواره دانشگاهی وب سایت های برتر دانشگاهی

پایش طرح های برون دانشگاهی، دریافت مفاصا حساب، بیمه و تسویه حساب با 

 مجریان

 دانشگاه فنآوریمدیریت  اسفند ماه

 دانشگاه مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اسفند ماه (6) کارگاه های آموزشی برگزاری


