
 بسمه تعالي

 

 ن نامه هسته های پژوهشی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهراییآ

   
 

 مرکزوم برنامة پژوهشي در و لز بودن فعالیتها محور شمبني بر پژوه مرکز انداز نامه در جهت اجراي سیاستهاي چشميین ين آا

. گذاشته  میشودشرايط تنظیم و به اجرا  مستعد و واجدهاي پژوهشي در گروههاي آموزشي  منظور ايجاد و تقويت هسته هو ب

 اطالق  میشود  . "گروه"، و به گروه آموزشي، "معاونت"، مرکزنامه، براي اختصار، به معاونت پژوهشي و فناوري  دراين آيین

   

 . تعریف هستة پژوهشی  1مادة 

اند و برمحور يك برنامة پژوهشي  تجربة پربار پژوهشي اي متشكل از اعضاي هیئت علمي يك گروه که داراي سابقه و هبه مجموع

 مصوب  فعالیتهاي علمي دارند هستة پژوهشي گفته میشود .

 شوند.  منـده ههاي آموزشي نیـز بهـرديگر گرو یتوانند از اعضاي هیئت علمياي م تهاي بین رشتهها در فعالی هسته :1تبصره

   

 . اهداف و وظایف  2مادة 

 اهداف و وظايف هستة پژوهشي عبارت است از:  

هاي  به يافته و دستیابي روزافزون مرکزمحور، در جهت افزايش توان واعتالي جايگاه علمي  هالف( انجام دادن پژوهشهاي برنام

  .علمي نوين و ارتقاي سهم دانشگاه در گسترش مرزهاي دانش

   .کند و جذب اعتبارات پژوهـشي از خـارج ازدانشگاهکشور کمك  معضالت اساسيحل  هب( انجام دادن پژوهشهايي که ب

   .ج ( مهیا کردن محیط علمي پويا و مولد علم و برنامه محور

 د ( سازماندهي گروه هاي پژوهشي و تقويت فعالیت هاي مشترك پژوهشي.  

   

 . شرایط تشكیل هستة پژوهشی  3مادة 

 به تقاضاي اعضاي هیئت علمي و با شرايط زير تشكیل  میگردد:   هستة پژوهشي بنا

زمینه هاي  در يكـي از مرکزالف( هدف و عنوان هستة پژوهشي، متناسب با نیازهاي علمي کشور و در جهت توسـعة علمـي 

 .کاربردي باشد علمي يا علمي

    .ب ( هستة پژوهشي برنامة سه سالة پژوهشي مدون و مصوب داشته باشد

 رسـیده باشـد.  گروهج ( تقاضاي تشكیل هستة پژوهشي و برنامة آن به تأيید 

 تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسیده باشد.   بهتشكیل هستة پژوهشي و برنامة آن  د ( تقاضاي

   

 . شرایط اعضای اصلی هستة پژوهشی  4مادة 

درنظر گرفتن شرايط  باالتر که شرايط زير را دارا باشند وو  علمي در مرتبة استادياريهستة پژوهشي با حداقل سه عضو هیئت 

 تشكیل میشود  . 3موضوع مادة 

  .طرح پژوهشي يكانجام رساندن حداقل  ه( ب الف

 .ذشتهگ( انتشار حداقل سه مقالة علمي پژوهشي در مجالت علمي معتبر در سه سال  ب

 .کسب امتیاز پژوهشي ساالنه در سه سال گذشته(  ج

 راهنماپي پايان نامه حداقل سه دانشجوي کارشناسي ارشد.د( 

 ارا باشنددرا  "د"تا  "الف"پژوهشي بايد دو شرط از شرايط   هـستةاعضاي هر  :2تبصره

 قابل بررسي است.   مرکزدر گروه هاي تازه تأسیس شرايط اعضاي هیئت علمي در شوراي پژوهشي  :3تبصره

عنوان عضو اصلي  اي، بهه رشـت نهشي و يـك هـستة بـیدر بیش از يك هستة پژو یتواندي نميك عضو هیئت علم :4تبصره

 که با آن هسته شكل  میگیرد، شرکت داشته باشد.  

 هسته میتواند عضو غیراصلي از خارج از دانشگاه داشته باشد.  : 5هتبصر

 
   



 . پشتیبانی از هسته های پژوهشی  5مادة 

بررسي خواهد شـد، از اعتبـارات ريـالي پژوهشي مبناي برنامه و عملكرد پژوهشي که ساالنه توسط معاونت  هستة پژوهشي بر

 واختیارات الزم براي انجام فعالیتهاي زير برخوردار است:  

   .الف( اجراي طرح هاي تحقیقاتي نوآورانه در جهت اعتالي جايگاه علمي دانشگاه

   بر اساس بودجه پژوهشي مرکز. اعضاي هیئت علمي عضو هسته بهب ( اعطاي اعتبارات پژوهشي ويژه 

   

 د، موضوع لغـو هـسته از سـويدهاز بررسي ساالنه، عملكرد هسته را نامطلوب تشخیص  پس پژوهشي چنانچه معاونت .6مادة

 مطرح خواهد شد.   مرکزمعاونت در شوراي پژوهشي 

   

از تاریخ  و ه استرسید مرکزتایید ریاست محترم و  به تصویب شورای پژوهشتبصره  5ماده و  6این آیین نامه در 

  .جراستالزم اال ابالغ

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

 مرکز آموزش عالی  دستورالعمل اجرایی آیین نامه هسته های پژوهشی

 فنی و مهندسی بوئین زهرا
  

يند تصويب هسته هاي پژوهشي و آفر اجراي آيین نامه هسته هاي پژوهشي و به منظور آسان کردن و سرعت بخشیدن بهدر 

 فعالیت آن ها، دستورالعمل زير ارائه مي شود.

 

 تعاریف:

 است. مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بوئین زهرا: منظور  مرکز

 است. مرکزشورا : منظور شوراي پژوهشي 

 منظور گروه آموزشي است.گروه : 

 پژوهشي و فناوري مرکز است. مديرپژوهشي و فناوري : منظور  مدير

 است. مرکزمعاون پژوهشي و فناوري : منظور معاون پژوهشي و فناوري 

 پرسشنامه : منظور پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشي است.

 

 

 مراحل پیشنهاد و تصویب:

ترکیب اعضاي هسته پژوهشي و برنامه پیشنهادي هسته در پرسشنامه اي که اعضاء آن را تكمیل کرده اند توسط  : 1ماده

 ارسال مي شود. پژوهشي و فناوري مدير سرپرست هسته براي بررسي و اظهار نظر به

 صورت مي گیرد. شوراي پژوهش در ي و تايید اعضاي هسته و برنامه آنبررس:  2ماده 

پژوهش و  تطي نامه اي با امضاي معاون موافقت براي شروع فعالیت صورت تصويب پیشنهاد مطرح شده در شورا، در :3ماده 

 .به سرپرست هسته اعالم مي شود فناوري

آيین نامه هسته هاي  4در يك گروه آموزشي تشكیل بیش از يك هسته پژوهشي ، با رعايت شرايط مندرج در ماده  : 4ماده 

 امكان پذير است.، مرکز پژوهشي

 

 فعالیت ها و وظایف: ،برنامه ها

برنامه پژوهشي پیشنهادي هسته پژوهشي بايد کامال تخصصي و در يكي از زمینه هاي مرتبط با گروه آموزشي اعضاي :  5ماده 

 هسته باشد.

 برنامه پیشنهادي بايد در مدت سه سال قابل اجرا و نتايج آن قابل ارائه باشد. : 6ماده 

چاپ مقاله و  انتشار مجله علمي، : برنامه هاي پژوهشي مي تواند شامل : انجام طرح هاي پژوهشي، برگزاري همايش، 1 تبصره

برنامه هاي پژوهشي  آموزشي. /نتشار نتايج مطالعات جمعي هسته، برگزاري کارگاه هاي پژوهشيکتاب در انتشارات معتبر، ا

 هسته پژوهشي باشد.مي بايست در ارتباط با موضوع تخصصي ذکر شده 

فعالیت هايي که در هسته پژوهشي در قالب طرح تحقیقاتي انجام میگیرد، بايد طبق روال طرح هاي پژوهشي مراحل  : 7ماده 

 ارزيابي و تايید را در معاونت پژوهشي و فناوري سپري کند.

 افراد غیر عضو هسته باشند. : همكار يا همكاران طرح پژوهشي پیشنهادي مي توانند از اعضاي هسته يا از2تبصره

طرح هاي تحقیقاتي پیشنهادي از سوي اعضاي هسته بايد با برنامه هسته مرتبط بوده و هزينه آن با اعتبار هسته  : 8ماده 

 متناسب باشد.

اعضاي هسته پژوهشي يك تن از اعضاي اصلي را براي مديريت هسته از میان خود انتخاب و به معاونت پژوهشي :  9ماده 

 عرفي مي کنند.م

چنانچه  : پس از تصويب هسته پژوهشي اعضا مي توانند افراد ديگري را به عنوان اعضاي اصلي هسته بپذيرند، لذا 3تبصره

آيین نامه هسته هاي پژوهشي را دارا باشند مي توانند از  4ماده   "د"تا  "الف"اعضاء معرفي شده حداقل دو شرط از شرايط 



موسس نیز برخوردار شوند. )پذيرش اعضاي جديد پس از تكمیل فرمهاي مربوط وتايید از سوي معاونت امتیازات ساير اعضاء 

 پژوهشي امكان پذير است(

 سال با حكم معاون پژوهشي و فناوري منصوب مي گردد. دومدير هسته پژوهشي به مدت  : 10ماده 

، براي شي را، پس از تايید شوراي پژوهشيپژوه مدير هسته موظف است گزارش عملكرد پژوهشي ساالنه هسته : 11ماده 

 بررسي به معاونت پژوهشي و فناوري ارسال کند.

: گزارش ساالنه عملكرد هسته پژوهشي در شورا مطرح مي شود و در صورت موافقت شورا فعالیت هسته تمديد مي  4تبصره

 گردد.

 

 اعتبارات مالی :

تعیین مي  گرنتاعضاي هسته تامین و میزان آن بر اساس آيین نامه  گرنتاعتبارات مالي هسته پژوهشي از محل  : 12ماده 

 شود.

 براي تامین اعتبار مالي هسته با موافقت عضو مورد نظر امكان پذير است. گرنت: تخصیص درصدي از اعتبار  5تبصره

هسته  بهتخصیص يافته هزينه طرحهاي پژوهشي اي که توسط هسته پژوهشي برآورد مي شود از محل اعتبارات  : 13ماده 

 پرداخت مي گردد.

 .دارددانشگاه  بستگي به بودجه پژوهشي ساالنههر طرح  مبلغ اعتبارات تخصیصي به:  6تبصره

درصد از  50در صورتي که انجام فعالیت هاي پژوهشي در هسته پژوهشي اعتباري را از خارج از دانشگاه جذب کند، : 14ماده 

 به هسته پژوهشي بازگشت داده مي شود تا زير نظر مدير هسته هزينه شود.باالسري ناشي از اين طرح ها 

 برنامه هاي ويژه هسته هاي پژوهشي از طرف معاون پژوهشي و فناوري قابل حمايت است. : 15ماده 

ي توانند هسته هايي که در برنامه مصوب آنها برگزاري سمینار يا کارگاه آموزشي يا پژوهشي پیش بیني شده است م : 16ماده 

الزحمه برگزارکنندگان،  ، هزينه برگزاري سمینار، کارگاه آموزشي يا پژوهشي و حقپژوهشي و فناوريات معاونت از اعتبار

سخنرانان غیر عضو هسته را پرداخت نمايند. مبلغ فوق در صورتي امكان پذير است که هزينه ثبت نام از شرکت مدرسان، 

 نشده باشد.کارگاه دريافت ،کنندگان در سمینار

% از بودجه هسته هاي پژوهشي قابل پرداخت  40: هزينه برگزاري کارگاه ، سمینار و دوره هاي آموزشي تا سقف  7تبصره

 است.

 ريال قابل پرداخت است. 000/000/5حق الزحمه مدرس، برگزارکننده، سخنران هر نفر تا سقف  :8تبصره

 

 

از  محترم مرکز رسیده است و استیر دییبه تصویب شورای پژوهش و تاتبصره  8ماده و  16در دستورالعملاین 

 الزم االجراست. تاریخ ابالغ

 
 

 
 


