
دانشگاه ھنر اصفھان



)مقدمه(مساله 

2

 اي پژوھشي کانون ھاي پژوھشيتشكيل ا سه  جھت تقويت فعاليتھ ب

ادي تعقيب شده مستمر،کار جمعي، محوري و ويژگي  در  اھداف بني

:اين رابطه عبارتند از

 ساختار تحقيقات حرفه اي و تخصصي ايجاد

 ارتباط دانشگاه با اجرا و دستگاھھاي اجراييگسترش

 موقعيت دانشگاه در دو مقياس ملي و بين الملليارتقاء



ضرورت و امهيت
بررسی و شناسايی نيازھا و اولويت ھای پژوھشی در حوزه مربوطه

کمک به طراحی رشته ھای مورد نياز دانشگاه در حوزه مربوطه

می و ارتباط فعال و سازنده با متخصصين، پژوھشگران، و انجمن ھای عل

پژوھشی داخل و خارج از کشور
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ساختار سازمانی

مديريت  کانونھا

...کانون  کانون فلسفه کانون آموزش

کميته ھماھنگی 
و راھبردی

عقل منفصل از سازمان: کانون ھاي پژوھشي•
)ميان رشته ای(ايجاد کانونھای تخصصی •
شامل اعضاء اصلی، افتخاری و : اعضاء•

ی و عالقمند از بين اساتيد، دانشجويان دکتر
ارشد

انتخاب دوره ای مدير و معاون ھر کانون•
)ھر دو ھفته(جلسات متوالی •
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)عنوان نمونهب( نور نامه تاسيس پژوهشكده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پيام آيين
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ـ وظايف3ماده 

اي در زمينه آموزش باز و از راه دور بنيادي، كاربردي و توسعهھاي پژوھشي  انجام طرحـ 1
ھاي متقاضي در  ھا و دستگاه ھا، موسسه به دانشگاهارائه خدمات مشاوره علمي، فني و پژوھشي ـ 2

ھا ارتباط با نيازھاي تحقيقاتي آن
ھاي تحقيقاتي مربوط ھا و طرح ـ فراھم آوردن امكانات الزم و متناسب با برنامه3
ھـاي آمـوزش بـاز و از راه دور كشـور و ارائـه راھكارھـاي  بخـششناسايي نيازھاي تحقيقـاتي ـ بررسي و 4

مناسب
ھاي علمـي وپژوھشـي در  ھا و انجمن مؤسسهو مبتكرارتباط فعال و سازنده با افراد متخصص ـ ايجاد 5

داخل و خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط جاري
ھاي علمي ـ مستند سازي تجربيات آموزش باز و از راه دور در چارچوب شيوه6
ھاي آموزش باز و از راه دور تبيين و استفاده از نظريه, ـ تدوين7
اف ھاي علمي در كليه مراحل پژوھشي در جھت نيـل بـه اھـد گيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفت ـ بھره8

پژوھشكده
ھاي مختلف و فناوري اطالعات انجام شده با استفاده از رسانهانتشار نتايج تحقيقات و مطالعات ـ 9

ھـاي آموزشـي رسـمي  آزاد و مشاركت در برپـايي دورهھاي آموزشي تحقيقاتي ريزي و اجراي دوره ـ برنامه10
دانشگاه به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز آموزش باز واز راه دور كشور

المللي ھاي مرتبط در سطوح ملي وبين در زمينهـ تخصصي  ھاي علمي برگزاري ھمايشـ 11
اداري، مالي و معامالتي براي اجراي وظايف فوق  انجام ھرگونه فعاليت- 12



اهداف 
ميان مدت کوتاه مدت

 سط تخصصی و ب –انجمن علمی تشکيل
فعاليتھای علمی و مشاوره

 کارگاه ھای /سمينار/ ھمايشبرگزاری
درون دانشگاھی/برونآموزشی 

 و انجام پروژه ھای پژوھشی تعريف
گروھی

 پژوھشکده ھا(تاسيس قطب ھای علمی(

ي، ارتباط با دانشجويان دكتري، هدايت تخصص
راهبردي

ن انجم، معرفي ارتباط با صاحبنظران داخل و خارج
هاي مناسب براي عضويت

 اه  هاي داخلي و خارجي، پايگكتاب (مرجع شناسي
...) ها وها، وب سايت 

 سط كانون تحت وب جهت اطالع رساني، بتشكيل
....ارتباط،تبادل يافته ها و

6



نتايج
 تباط دانشجويان دکتری و ارارتباط عمودی بين ھيات علمی با ايجاد

)تبادل تجربيات(افقی بين اعضای ھر کانون 

 اوم عرضی اين کانون ھا برای تبادل تجربيات و بھبود مدارتباط
.سازمان دھی می باشد

ر تاسيس بانک اطالعات و مستندسازی پژوھشھا و پژوھشگران د
حيطه تخصصی
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ظرفيت ها و مزايا
توانايی و تجربه پژوھشی اعضا

خارج  تشکيل ھسته ھای تخصصی از دانشجويان دکتری و اساتيد داخل و

دانشگاه با ھدف انجام پژوھشھای گروھی

تعامل اعضا از دانشگاه ھا و سازمانھای متعدد

جھت دھی تزھای دکتری به سمت انجام تحقيقات تيمی
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حمدوديت ها و چالشها

چالشھای مرحله شکل گيری و رشد کانونھا

 محدوديت زمان و مکان

بی برنامگی و بی ثمری
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راهکارها
 برای تامين مالی طرح ھای پژوھشی) گرانت(استفاده از طرح پژوھانه
اعضا) و تزدکتری(پژوھشی  -ارايه رزمه علمی

 ی اجراي –اعضای کانون در قالب سوابق پژوھشی ثبت فعاليت

 مدل مرکب از محيط حضوری و مجازی برای جبران محدوديت
ھای ھم زمانی و ھم مکانی
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کانون آموزش

موسسات و انجمن ھای مرتبط

صاحبنظرانمعرفی 
داخلی و خارجی 

معرفی اعضا 

اصلی اعضای 

افتخاری اعضای 

عالقمنداعضای 

پيوندھا 
ھنر اصفھان دانشگاه 

و کارگاھھاسمينارھا 

مرتبط منابع      
تخصصی پايگاھھای 
کتابخانه ھا 

سايتھا وب 
مقاالت 

کانونھاصفحه اصلی 
 

 ١کانون 
 ٢کانون 
٣کانون 

انگليسیصفحه  معرفی کانون 

نظربحث و تبادل 

١عنوان  

٢عنوان  

٣عنوان  

تحت وب ھر کانونصفحه 



پرسش و پاسخ
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