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 2   روش جاری تشکیل شورای پژوهش

 

 مقدمه:
 

با توجه به مأموریت اصلی این مؤسسه مبنی بر موضوع شناسی احکام فقهی و تشخیص مصادیق 

ای و کتابخانههای تحقیق تفاده از روشبا اسآن با انجام تحقیقات معتبر و اطمینان بخش  موضوعات

گردد، که در این روش جاری به اختصار ، شورایی با عنوان شورای پژوهش تشکیل میو غیرهمیدانی 

 نامیده می شود.« شورا»
 

 :کلیات (الف
 

 /الف( اهداف1
 

 دهی امور پژوهشی.گیری از عقل جمعی برای سازمانبهره /الف(1-1

 ها و سایر امور زیر بنایی پژوهشی.ها، راهبردها، خط مشیصویب سیاستارائه، بررسی و ت /الف(2-1

 های پژوهشی.مند سازی و ارتقاء برنامهنظام /الف(3-1
 

 /الف( منظور2
 

های ایجاد وحدت رویه در اداره جلسات شورای پژوهش و امکان برخورداری حداکثری از ظرفیت

 فکری، نظری و علمی اعضای جلسه.

 ( تعاریف و اختصاراتفال/3
 

که نسبت  اندهای موضوع شناسانهبره در امر پژوهشترکیبی از افراد کارشناس و خ شورا:( الف/1-3

 نمایند.و کارشناسی می مشاورهارائه به دستور جلسات، 

دفتری است که ضبط و ثبت مذاکرات جلسات شورا، تدوین و تنظیم  دبیرخانه:( الف/2-3

 باشد.دار میا عهدهصورتجلسه، تهیه دعوتنامه و ارسال دستور جلسات ر

 های دقیق که منتهی به حصول نتایج مورد انتظار می شود.: کاوش و بررسیپژوهش (الف/3-3

 

 



 

 

 3   روش جاری تشکیل شورای پژوهش

 

 :سازمان (ب

 یت و سازمان شورای پژوهش( مأمورب/1

 مأموریت (ب/1-1

های مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین پیگیری تحقق مفاد مندرج در اساسنامه

در بخش پژوهش، تحقیقات و مطالعات موضوع  اساسنامه مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم

 .شناسی

 ساختار و سازمان: (ب/2-1

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 /ب( موضوع و محور مباحث کالن شورای پژوهش3-1

 .ی پژوهشیها و راهبردهابررسی و تصویب سیاست/ب( 1-3-1

 های مصوب.بررسی و نظارت بر حسن اجرای تحقیقات و پژوهش /ب(2-3-1

 های پژوهشی.ها و بودجهنامهتصویب بربررسی و /ب( 3-3-1

 بررسی و تصویب نظامات پژوهشی./ب( 4-3-1

 (مؤسسه)رئیسشورا  رئیس

 قائم مقام

 دبیرخانه

پژوه

 ش

 (معاون پژوهشدبیرشورا )

 های پژوهشیگروهمدیران 

 

 (پژوهش مدیر)جلسه منشی

 شورای پژوهش   



 

 

 4   روش جاری تشکیل شورای پژوهش

 

 /ب( حدود و شمول و اختیارات2

با استناد به اختیارات رئیس  شأن مشورتی و کارشناسی عالی پژوهشی را داشته لکن شورای پژوهش

نیز افقات را دار می باشد و یا قائم مقام ایشان، شأن تصویب توشورا که ریاست مؤسسه را نیز عهده

معاونت پژوهش و  هایو تضمین کارشناسی بایست با برخورداری از تلفیقکه این تصویب می دارد

ها و واحدهای سازمانی ستاد از جمله مدیرطرح و برنامه، معاون پشتیبانی و توسعه منابع سایرمعاونت

 .دردر مباحث مربوطه صورت پذی انسانی و غیره

 ترکیب اعضای شورا /ب(  3

 رئیس مؤسسه )رئیس جلسه( /ب(1-3

 قائم مقام/ب( 2-3

 معاون پژوهش )دبیر( /ب(3-3

 های پژوهشیمدیران گروه /ب(4-3

 مدیر پژوهش )منشی جلسه( /ب(5-3

حسب نیاز و با لحاظ ارتیاط موضوع، از سایر معاونان، مدیران و یا کارشناسان درون و برون  :1تبصره 

 سازمانی به تشخیص رئیس یا دبیر شورا برای شرکت در جلسات، دعوت به عمل خواهد آمد.

 وظایف اعضای شورا/ب( 4

 حضور در جلسات و بررسی و تصویب توافقاتوظایف رئیس یا قائم مقام مؤسسه:  /ب( 1-4

 ه و دفاع کارشناسانه از مباحث مطروحه در جلسات شوراتهیه، ارائوظایف معاون پژوهش:  /ب( 2-4

های پیشنهادی های بخشی، برنامهتهیه پیشنویس نظامات، سیاستهای پژوهشی: وظایف مدیران گروه/ب( 3-4

 جهت ارائه به معاون پژوهش و طرح در جلسات شورا و ایجاد آمادگی جهت دفاع از مباحث پیشنهادی.
 ورا: وظایف دبیر ش/ب( 4-4

 .جلساتبه موقع و کارآمد  شورا و تمهید مقدمات الزم برای برگزاری زمانبندی جلساتهماهنگی و تنظیم /ب( 1-4-4

 صورتجلسات شورا و پیگیری اجرای مصوبات آنتنظیم و ابالغ /ب( 2-4-4

 از اقدامات انجام گرفته و ارائه آن به شورا فصلی تهیه گزارش/ب( 3-4-4

 انجام سایر ارجاعات شورا/ب( 5-4-4
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 ر و مراحل انجام کارسی/ب( 5

 های پژوهشی و ارائه آن به دبیر شورا.شورا توسط مدیران گروه اتآوری مطالب قابل ارائه در جلسجمع/ب( 1-5

تنظیم پیشنهادات و لوایح مربوطه و ارائه آن به معاون پژوهش جهت بررسی و درج در  /ب(2-5

 در صورت موافقت. اتدستور جلس

اخذ نظرات تخصصی و کارشناسی واحدهای سازمانی ذیربط با موضوع مندرج در دستور  /ب(3-5

 جلسه توسط معاون پژوهش

 ساعت قبل از زمان تشکیل جلسه( 22)حداقل تنظیم و تدوین دستور جلسه در دعوتنامه و ارسال آن به اعضاء  /ب(4-5

 پذیرد:یتشکیل جلسه شورا که با رعایت موارد ذیل الذکر صورت م /ب(5-5

 ساعت قبل از برگزاری جلسه. 24دریافت نظرات کارشناسی اعضای جلسه  /ب(1-5-5

 سازی اسناد مندرج در دستور جلسه به صورت پاورپوینت.آماده /ب(2-5-5

 تجزیه و تحلیل نظرات و آراء مطروحه جهت امکان اتخاذ تصمیم. /ب(3-5-5

 دیریت جلسه.تنظیم و تسهیم زمان مذاکرات اعضاء و م /ب(4-5-5

 ضبط و ثبت مفاد مذاکرات اعضاء. /ب(5-5-5

 تصویب مباحث مورد نظر. /ب(6-5-5

 ساعت پس از جلسه. 24ابالغ مصوبات جلسه حداکثر  /ب(2-5-5

اجرای مصوبات جلسه توسط معاون پژوهش و سایر مسئوالن ذیربط که در مصوبات تعیین  /ب(8-5-5

 اند.و تکلیف شده

 سن اجرای مصوبات.نظارت بر ح /ب(9-5-5
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 جدول مراحل اجراء/ب(  6

ف
دی

ر
 

 

 شرح اقدام
 

 اقدام کننده
 

 مهلت اقدام

آوری مطالب قابل ارائه در جلسه شورا توسط جمع 1

 های پژوهشی و ارائه آن به دبیر شورا.مدیران گروه

 

 های پژوهشیمدیران گروه
 

قبل از  روز 4

 تشکیل جلسه

وطه و ارائه آن به تنظیم پیشنهادات و لوایح مرب  2

معاون پژوهش جهت بررسی و درج در دستور 

 جلسه در صورت موافقت.

 

 مدیر پژوهش )منشی جلسه(

 

قبل از  روز 4

 تشکیل جلسه

اخذ نظرات تخصصی و کارشناسی واحدهای   3

ذیربط با موضوع مندرج در دستور  تادیس

 جلسه توسط معاون پژوهش

 

 معاون پژوهش )دبیر جلسه(

 

قبل از  روز 3

 تشکیل

 24دریافت نظرات کارشناسی اعضای جلسه  4

 ساعت قبل از برگزاری جلسه.

 

 مدیر پژوهش )منشی جلسه(
 

قبل از  وزر 1

 تشکیل

تنظیم و تدوین دستور جلسه در دعوتنامه و  5

ساعت قبل از  22ارسال آن به اعضاء )حداقل 

 زمان تشکیل جلسه(

 
 معاون پژوهش )دبیر جلسه(

 

قبل از  روز 3

 تشکیل

سازی اسناد مندرج در دستور جلسه به آماده  6

 صورت پاورپوینت.

 

 مدیر پژوهش )منشی جلسه(
 

 در حین جلسه

 در حین جلسه مدیر پژوهش )منشی جلسه(  ضبط و ثبت مفاد مذاکرات اعضاء.  7

 در حین جلسه ه(معاون پژوهش )دبیر جلس تنظیم و تسهیم زمان مذاکرات اعضاء و مدیریت جلسه.  8

تجزیه و تحلیل نظرات و آراء مطروحه جهت  9

 امکان اتخاذ تصمیم.

 

 معاون پژوهش )دبیر جلسه(
 

 در حین جلسه

 -  تصویب مباحث مورد نظر. 11

 ساعت پس از جلسه. 24ابالغ مصوبات جلسه حداکثر  11
 

 معاون پژوهش )دبیر جلسه(
قبل از  روز 1

 تشکیل

سه توسط معاون پژوهش و اجرای مصوبات جل 12

سایر مسئوالن ذیربط که در مصوبات تعیین و 

 اند.تکلیف شده

 

 معاون پژوهش )دبیر جلسه(

 

پس از ابالغ 

 مصوبات

 بصورت فصلی طرح و برنامه و بودجه نظارت بر حسن اجرای مصوبات. 13
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 زمانبندی جلسات/ب( 7

 یکبار در محل سالن جلسات مؤسسه برگزار می شود.روز  15جلسات شورا هر  /ب(1-2

 گردد.العاده تشکیل میبه تشخیص رئیس یا دبیر شورا، جلسات فوق :2تبصره 

 :  /ب( دستور و هماهنگی8

بایست پس مؤسسه موضوع شناسی میدر  پژوهشروش جاری تشکیل و برگزاری شورای /ب( 1-8

 از تصویب هیأت رئیسه مؤسسه به بدنه مؤسسه ابالغ گردد.

اند، موظف به که در روش جاری تعیین تکلیف شده پژوهشکلیه واحدهای مرتبط با امر /ب( 2-8

 یاشند.بهینه روش جاری می اجرای

و مدیریت طرح و  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، معاونت پژوهشی /ب(3-8

 باشند.برنامه و بودجه مسئول می

بایست توسط معاونت پژوهش و گزارش اقدامات به عمل آمده ناشی از مصوبات ابالغی می/ب( 4-8

 طرح و برنامه و بودجه به صورت فصلی ارائه شود.

 : /ب( تذکرات9

سه مؤسسه شأن شورای پژوهش شأن مشورتی داشته و توافقات آن با تصویب هیأت رئی/ب( 1-9

  اجرایی پیدا خواهد کرد.

 

 محمد حسین فالح زاده                                                       

 رئیس مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی                                                        

 

 


