
 بسمه تعالی

 مرکز آموزش عالیین نامه تأسیس هسته های دانشجویی پژوهش محور در یآ

 فنی و مهندسی بوئین زهرا 
 

 مقدمه 

استفاده از نیروهای جوان و خالق در عرصه پژوهش و  وودن زمینه مشارکت دانشجویان در انجام فعالیت های پژوهشی نمفراهم  به منظور

ن نامه تأسیس هسته های دانشجویی پژوهش یی، آمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهراسرعت بخشیدن به  فعالیت های پژوهشی 

 محور ارائه می گردد.

 

 . تعاریف:1ماده 

ور تمرکز و تقویت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان پس از تصویب واحد پژوهشی است که به منظ هسته دانشجویی پژوهش محور:. 1-1

از این پس در این شیوه  فعالیت می نماید، مرکزتحت نظارت معاون پژوهشی  ، به عنوان یکی از واحدهای تابعه،مرکزدر شورای پژوهشی 

 خوانده می شود. "هسته"نامه 

است که حسب نظر معاون پژوهشی، توانای تخصصی و مدیریتی همکاری با  مرکزعضو هیات علمی . استاد راهنمای پژوهشی: 2-1

 دانشجویان را در قالب اجرای طرح تحقیقاتی دارد.

 که توان انجام طرح تحقیقاتی تحت نظارت استاد را دارد.مرکز دانشجوی مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و یا کارشناسی  . پژوهشگر:3-1

 

 . اهداف :2ماده 
 سازی و تقویت پژوهش و فناوری با استفاده از توان پژوهشی دانشجویان. ترویج فرهنگ .1

 ظرفیت سازی برای فعالیت های پژوهشی دانشجویان. .2

 زمینه سازی رشد و شناسایی نخبگان. .3

 بسترسازی برای ایجاد واحدهای فناوری، مؤسسات و شرکتهای پژوهشی و فناوری. .4

 

 . قوانین و مقررات :3ماده 
 قوانین و مقررات کشوری و طبق ضوابط و مقررات دانشکده، دانشگاه و مصوبات هیأت امنای آن اداره خواهد شد.بر اساس  "هسته"

 

 . ارکان هسته :4ماده
 سرپرست .1

 دبیر .2

 پژوهشگر )عضو( .3

 

 . سرپرست هسته5ماده 

از میان اعضای هیأت علمی و با حکم معاون پژوهشی  مرکزسرپرست هسته نماینده قانونی هسته می باشد که با تصویب شورای پژوهشی 

 دانشکده منصوب می گردد.

 

 . وظایف سرپرست هسته6ماده
 اداره و هدایت امور هسته و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح ها. .1

 کمک به تأمین منابع مالی طرح های پژوهشی .2

 تالش در جهت جذب طرح های پژوهشی کاربردی دستگاه های اجرایی. .3

 ب کمک دستگاه های اجرایی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.جل .4

 .مرکزارائه گزارش عملکرد ساالنه هسته به شورای پژوهشی  .5



 .مرکزاجرای تصمیمات شورای پژوهشی  .6

 

 . دبیر هسته :7ماده
 گردد.یکی از دانشجویان عضو هسته که با معرفی سرپرست و تأیید معاون پژوهشی و با حکم سرپرست هسته منصوب می 

 

 . وظایف دبیر هسته :8ماده 
 کمک به سرپرست هسته در اجرای تصمیمات شورای پژوهشی دانشکده. .1

 انجام مکاتبات، برنامه ریزی تشکیل جلسات و ارسال دعوتنامه ها و ثبت و ضبط صورتجلسه هسته. .2

 هماهنگی در تشکیل جلسات .3

 انجام سایر امور محوله .4

 

 . پژوهشگر )عضو( هسته :9ماده 

 جوی مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و یا کارشناسی که توان انجام طرح تحقیقاتی تحت نظارت استاد را دارد.دانش

 پژوهشگر می باشد. 3متشکل از حداقل  "هسته":  1تبصره

 تعیین می شود. مرکز: نحوه پذیرش و عضویت در هسته، توسط آیین نامه داخلی شورای پژوهشی  2تبصره

 علمی در صورت تمایل می توانند به عضویت هسته در آیند.: اعضای هیأت  3تبصره

: دانشجویانی که در هسته دارای طرح پژوهشی هستند، در صورت فارغ التحصیل شدن می توانند تا پایان طرح به همکاری خود  4تبصره

 با هسته ادامه دهند.

 

 : نحوه تأیید طرحهای پژوهشی :10ماده 

 یید شورای پژوهشی دانشکده و تأمین اعتبار قابل اجراست.طرح های پژوهشی هسته در صورت تأ

 

 : : تأمین منابع مالی هسته و مرجع دریافت و پرداخت11ماده 

 منابع مالی هسته از چهار محل زیر قابل تأمین خواهد بود :

 درآمدهای ناشی از عقد قراردادهای پژوهشی .1

 پژوهش و فناوریکمکهای مالی معاونت  .2

 و حقوقی هدایای اشخاص حقیقی .3

 کمک دستگاه های اجرایی و مؤسسات بیرون از دانشگاه ها .4

 : تمامی قراردادهای طرح های پژوهشی توسط یا معاون پژوهشی منعقد و با نظارت سرپرست هسته اجرا خواهند شد. 5تبصره

 

الزم از تاریخ ابالغ و تایید ریاست محتر مرکز رسیده است و تصویب شورای پژوهش به  تبصره 5ماده و  11نامه در  نآییاین 

 جراست.اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 دستورالعمل اجرایی هسته های دانشجویی پژوهش محور
 

آن ها، دستورالعمل یند تصویب این هسته ها و فعالیت آو به منظور تسهیل فر مرکزدر اجرای آیین نامه هسته های دانشجویی پژوهش محور 

 زیر ارائه می شود.

 

 :تعاریف

 است. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرادانشگاه: منظور 

 است. مرکزشورا: منظور شورای پژوهشی 

 است. مرکزمعاون پژوهشی و فناوری: منظور معاون پژوهشی و فناوری 

 است.پرسشنامه: منظور پرسشنامه درخواست تاسیس هسته ی پژوهشی 

 گروه: منظور گروه آموزشی یا پژوهشی است.

 هسته: منظور هسته ی دانشجویی پژوهش محور است.

 

 مراحل پیشنهاد و تصویب:

:ترکیب اعضای هسته ی پژوهشی و برنامه ی پیشنهادی هسته در پرسشنامه ای که اعضاء آن را تکمیل کرده اند توسط سرپرست 1ماده

 شورای پژوهشی واحد ارسال می شود. هسته برای بررسی و اظهار نظر به

پژوهشگر می باشد. پژوهشگر از دانشجویان دوره دکتری ، کارشناسی ارشد  3ترکیب اعضای هسته شامل، سرپرست، دبیر و حداقل :1تبصره

 ست که توان انجام طرح تحقیقاتی تحت نظارت استاد را دارا می باشند.ایا کارشناسی 

سرپرست هسته با امضای معاون پژوهشی به ای عضای هسته و برنامه آن، پیشنهاد تشکیل هسته طی نامه: پس از بررسی و تایید ا2ماده

  .اعالم می شود

 

 برنامه ها ، فعالیتها و وظایف:

 : عنوان هسته باید مشخص کننده موضوع فعالیت هسته باشد.3ماده

 آموزشی مرتبط باشد.: در هسته های میان رشته ای باید عنوان هسته با گروه های 4ماده

 : هسته ی پژوهشی باید برنامه ی پژوهشی مدون و مصوب داشته باشد.5ماده 

 سال قابل اجرا و نتایج آن قابل ارائه باشد.2: برنامه پیشنهادی هسته باید در مدت 6ماده

 : سرپرست هسته پس از تصویب شورای پژوهشی با حکم معاون پژوهشی منصوب می گردد.7ماده

 ارسال نماید. مرکزرپرست هسته موظف است گزارش عملکرد ساالنه ی هسته را برای بررسی به شورای پژوهشی : س8ماده

: فعالیت هایی که در هسته در قالب طرح تحقیقاتی انجام می گیرد باید طبق روال طرح های معمول مراحل ارزیابی و تایید را در 9ماده

 از قرارداد به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد. . یک نسخهسپری کند پژوهشی و فناوریمعاونت 

در شورای گزارش نهایی پس از طرح  .: مراحل ارزیابی و تایید گزارش نهایی این طرح ها مانند طرح های دیگر انجام پذیر است10ماده

 پژوهش وفناوری اعالم می گردد.پژوهشی و تصویب نهایی مراتب برای تسویه حساب به معاونت 

 : طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی از سوی اعضای هسته باید با برنامه ی هسته مرتبط و هزینه ی آن با اعتبار هسته متناسب باشد.11هماد

: هر عضو هسته تنها می تواند در یک هسته عضو اصلی باشد و در صورت تمایل به همکاری در هسته های دیگر، به عنوان عضو 12ماده

 همکار فعالیت نماید.

 

 اعتبارات مالی :

گروههای تعیین و به  پژوهش و فناوری: اعتبارات مالی هسته های پژوهشی دانشجویی هر ساله متناسب با اعتبارات مالی معاونت 13ماده 

 ابالغ می گردد. آموزشی



 ریال و به شرح ذیل می باشد: 000/000/20: سقف اعتبار هر طرح پژوهشی 14ماده

 ریال( 000/000/20مجری طرح دانشجوی دکترا )

 ریال( 000/000/15مجری طرح دانشجوی کارشناسی ارشد )

 ریال( 000/000/10مجری طرح دانشجوی کارشناسی )

 

 

 خیاست و از تار دهیمحتر مرکز رس استیر دییپژوهش و تا یشورا بیبه تصوتبصره  1و ماده  41در دستورالعمل اجراییاین 

 ابالغ الزم االجراست.

 


