
 
 

 
                                                            

       دانشگاه بیرجند    
 فناوری و نوآوری معاونت پژوهش،

 

 

  (RFP) طرح هچارچوب درخواست پیشنهاد    

 
 :واحد متقاضی دانشگاهنام  -1 

 معاونت پژوهش، فناوری و اطالعات
 

 (:و انگلیسی یرسفا) پیشنهادی  عنوان طرح پژوهشی -2

به  برنامه تحقیقاتی دانشگاهتدوین سند راهبردی عملیاتی  عنوان طرح:

 هاتفکیک دانشکده

Research plan Project title: 

 
 

 بودجه درنظر گرفته شده جهت اجرای طرح: میزان -3

research plan   میلیون تومان 22مبلغ  برای هر دانشکده 
 

 :(سطر 5)حداكثر دربیان مساله  -4

سند چشم انداز دانشگاه نیازمند  حوزۀ پژوهشی تحقق اهداف و برنامه های

ترسیم نقشه راهی است كه در آن نحوه پیمودن این مسیر، منابع و امکانات الزم 

بنابراین در قسمتهای مختلف دانشگاه بطور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. 

توجه به سیاست ها و دانشگاه با  پژوهشی ضروری است اهداف كمی و كیفی

راهبردهای كالن آموزش عالی تعیین گردد و شاخص های عملکرد كلیدی به 

 منظور دستیابی به اهداف، تعیین شود.

 
 

 



 

 بیان ضرورت و اهمیت انجام طرح: -5

حوزه پژوهشی به عنوان یک بخش پویا و تاثیرگذار در ارتقا مرتبه دانشگاه الزم 

اهداف دانشگاه، به مزیت های رقابتی خود توجه  است با توجه به ماموریت ها و

 داشته باشد و اهداف و راهبردهای موردنظر خود را با توجه به آنها تدوین نماید.

برنامه ریزی مناسبی در  ،لذا بایستی با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های موجود

 جهت پیشرفت هرچه بیشتر فعالیتهای پژوهشی صورت پذیرد.

 

 
 

 

 از این طرح: مورد انتظارهداف اصلی و فرعی ا -6

سال گذشته )اشاره به تولیدات و بررسی وضعیت موجود پژوهش هر دانشکده در پنج -1

 دادهای پژوهشی دانشکده(برون

ها و برنامه ،های مشابه در کشور و جهان مبنی بر اهدافها، تجربیات و نمونهمرور دیدگاه -2

 اقدامات

ها در انداز پژوهشی دانشکده بر اساس اسناد و مصاحبها، اهداف و چشمهتدقیق ارزش -3

 دانشکده

 هاهای هر کدام از اهداف بر اساس اسناد و مصاحبهتدوین برنامه -4

 های عملکردی، قانونی و انگیزشیهای عملیاتی در بخشتدوین برنامه -5

اله و تصویب آن در دانشگاه یا ده س 5ارائه سند جامع پژوهشی دانشکده برای یک بازه  -6

 لحاظ گردد: هابرای تمامی دانشکده  موارد ذیل در آن با برنامه ریزی موثر بطوریکه

 

 یافزایش کیفی و کمی تولیدات علم -  

 تارتباط موثر با جامعه و صنع  -     .4

  المللیهای بینهمکاریتوسعه  -
 

 

 تحصیالت و سوابق مجری )مورد انتظار(: -7

 

یا كسب مقام پژوهشی در  یا فعالیت اجرایی مرتبط پژوهشی طرح انجام

 دانشگاه

 


