ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
آييننامة تشکيل و حمايت از هستههای پژوهشی و فناوری دانشگاه ايالم
ﻣعﺎونت پژوهش و فنﺎری

مقدمه:
اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ بﺎ استنﺎد بﻪ اهداف ﻣندرج در اسنﺎد بﺎالدستی کشور در حوزة علم و فنﺎوری و اﻳفﺎی ﻧقش ﻣؤثر در پﻴشبرد اهداف توسعة علمی
کشور و بﻪ ﻣنظور تحقق سﻴﺎست هﺎ و اجرای برﻧﺎﻣة راهبردی داﻧشگﺎه در تولﻴد علم و ثروت و اﻳجﺎد و تقوﻳت اﻧگﻴزة پژوهشگران و فنﺎوران برای
اﻧجﺎم فعﺎلﻴتهﺎی پژوهشی و فنﺎوری برﻧﺎﻣﻪ ﻣحور تنظﻴم و قﺎبل اجرا ﻣیبﺎشد.

ﻣﺎدة )1تعﺎریف:
هستة پژوهشی و فنﺎوری :عبﺎرت است از گروهی پژوهشگر بﺎ ﻣحورﻳت ﻳکی از اعضﺎی هﻴئت علمی داﻧشگﺎه و ﻣشﺎرکت سﺎﻳر اعضﺎی
هﻴئت علمی ،ک ﺎرشنﺎسﺎن و داﻧشجوﻳﺎن تحصﻴالت تکمﻴلی داخل ﻳﺎ خﺎرج داﻧشگﺎه کﻪ بﻪ ﻣنظور اﻧجﺎم پژوهشهﺎی ﻣعﻴﻦ ،داﻣنﻪدار و هدفمند بر
اسﺎس برﻧﺎﻣﻪ راهبردی داﻧشگﺎه تشکﻴل ﻣیگردد.
ﻣجری هسته :عضو هﻴئت علمی ر سمی کﻪ پﻴشنهﺎد تشکﻴل هستة پژوهشی او بﻪ تصوﻳب شورا رسﻴده بﺎشد و بﺎ ابالغ ﻣعﺎوﻧت ،ﻣسئول
برﻧﺎﻣﻪرﻳزی ،پﻴگﻴری اﻣور ﻣﺎلی اداری هستﻪ ،ﻧظﺎرت بر فعﺎلﻴت اعضﺎ هستﻪ و همچنﻴﻦ ارائﻪ گزارش پﻴشرفت برﻧﺎﻣﻪهﺎی هستﻪ را برعهده دارد.
دانشگﺎه :ﻣنظور داﻧشگﺎه اﻳالم است.
ﻣعﺎونت :ﻣنظور ﻣعﺎوﻧت پژوهش و فنﺎوری است.
شورا :ﻣنظور شورای پژوهش و فنﺎوری داﻧشگﺎه است.
واحد :ﻣنظور داﻧشکده ﻳﺎ پژوهشکده است.
گروه :ﻣنظور گروه آﻣوزشی ﻳﺎ پژوهشی است.

ﻣﺎدة  )2اهداف و وﻇﺎیف هسته:
اهداف تشکﻴل و وﻇﺎﻳﻒ هستة بر اسﺎس سند چشماﻧداز ،برﻧﺎﻣﻪ راهبردی و ﻣصوبﺎت عبﺎرتند از:
الﻒ) اﻧجﺎم پژوهشهﺎی برﻧﺎﻣﻪ ﻣحور در جهت افزاﻳشتوان و اعتالی جﺎﻳگﺎه علمی داﻧشگﺎه و دستﻴﺎبی روزافزون بﻪ ﻳﺎفتﻪهﺎی علمی ﻧوﻳﻦ و
ارتقﺎی سهم داﻧشگﺎه در گسترش ﻣرزهﺎی داﻧش؛
ب) اﻧجﺎم پژوهشهﺎﻳی کﻪ بﻪ حل ﻣعضالت اسﺎسی استﺎن ،ﻣنطقﻪ و کشور کمﻚ ﻣیکند و جﺬب اعتبﺎرات پژوهـشی از خـﺎرج از داﻧشگﺎه؛
ج) ﻣهﻴﺎ کردن ﻣحﻴﻂ علمی پوﻳﺎ و ﻣولد علم و برﻧﺎﻣﻪ ﻣحور؛
د) سﺎزﻣﺎﻧدهی گروههﺎی پژوهشی و تقوﻳت فعﺎلﻴتهﺎی ﻣشترك پژوهشی؛
ه) گسترش توان پژوهش و فنﺎوری داﻧشگﺎه در جهت رفع ﻧﻴﺎزهﺎی جﺎﻣعﻪ و صنعت؛
و) گسترش ارتبﺎط داﻧشگﺎه بﺎ دستگﺎههﺎی اجراﻳی و افزاﻳش اﻣکﺎن ﻣدﻳرﻳت طرح هﺎی کالن پژوهشی؛

ﻣﺎدة  )3شرایﻂ تشﻜﻴﻞ هسته:
هستة پژوهشی بنﺎ بﻪ تقﺎﺿﺎی ﻳﻚ عضو هﻴئت علمی رسمی داﻧشگﺎه و بﺎ رعﺎﻳت شراﻳﻂ زﻳر تشکﻴل ﻣیگردد:
الﻒ) عنوان و هدف هستة پژوهشی بﺎﻳستی ﻣتنﺎسب بﺎ ﻧﻴﺎز علمی استﺎن ،ﻣنطقﻪ و کشور و در راستﺎی توسـعة علمـی و فنﺎوری داﻧـشگﺎه بﺎشد.
ب) هستة پژوهشی ،بﺎﻳستی برﻧﺎﻣة سﻪ سﺎلة پژوهشی و فنﺎوری ﻣدون و ﻣصوب داشتﻪ بﺎشد.
ج) تقﺎﺿﺎی تشکﻴل هستة پژوهشی و برﻧﺎﻣة آن بﻪ تﺄﻳﻴد شورا رسـﻴده بﺎشـد.

ﻣﺎدة  )4شرایﻂ اﻋﻀﺎی اﺻﻠی هسته:
هستة پژوهشی بﺎ حداقل دو عضو هﻴﺄت علمی از داﻧشگﺎه در ﻣرتبة استﺎدﻳﺎری و بﺎالتر کﻪ شراﻳﻂ زﻳر را دارا بﺎشند و بﺎ در ﻧظر گرفتﻦ شراﻳﻂ
ﻣوﺿوع ﻣﺎدة  3تشکﻴل ﻣیشود.
الﻒ) اﻧتشﺎر حداقل سﻪ ﻣقﺎلة علمی پژوهشی در ﻣجالت علمی ﻣعتبر در سﻪ سﺎل گﺬشتﻪ؛
ب) بﻪ اﻧجﺎم رسﺎﻧدن حداقل ﻳﻚ طرح پژوهشیدرون داﻧشگﺎهی ﻳﺎ برون داﻧشگﺎهی؛
ج) راهنمﺎﻳی ﻳﺎ ﻣشﺎوره حداقل سﻪ پﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه در ﻣقطع کﺎرشنﺎسی ارشد؛

تﺒﺼرة  :1هستﻪهﺎ در فعﺎلﻴتهﺎی بﻴﻦرشتﻪای ﻣیتواﻧند از اعضﺎی هﻴئت علمی گروههﺎی آﻣوزشی دﻳگر ﻧﻴز بهرهﻣند شوﻧد.
تﺒﺼرة :2حداقل دو تﻦ از اعضﺎی هر هستة بﺎﻳد دو شرط از شراﻳﻂ الﻒ تﺎ ج را دارا بﺎشند.
تﺒﺼرة :3در گروههﺎی تﺎزه تﺄسﻴﺲ شراﻳﻂ اعضﺎی هﻴئت علمی در شورا داﻧشگﺎه قﺎبل بررسی است.
تﺒﺼرة :4ﻳﻚ عضو هﻴئت علمی فقﻂ ﻣیتواﻧد در ﻳﻚ هستة پژوهشی در داﻧـشکده و ﻳـﻚ هـستة بـﻴﻦ رشـتﻪای بﻪعنوان عضو اصلی کﻪ بﺎ آن
هستﻪ شکل ﻣیگﻴرد ،شرکت داشتﻪ بﺎشد.
تﺒﺼرة :5هستﻪ ﻣیتواﻧد عضو ﻏﻴر اصلی از خﺎرج از داﻧشگﺎه داشتﻪ بﺎشد .شرط عضوﻳت اعضﺎی ﻏﻴر اصلی (اعضﺎی هﻴئت علمی ،کﺎرشنﺎسﺎن
داﻧشگﺎه ،ﻣتخصصﺎن دستگﺎه هﺎی اجراﻳی ،داﻧشجوﻳﺎن تحصﻴالت تکمﻴلی) در هستﻪهﺎ ،تﺄﻳﻴد صالحﻴت علمی آﻧهﺎ توسﻂ ﻣعﺎوﻧت و شورا اﻧجﺎم
ﻣیپﺬﻳرد.

ﻣﺎدة )5پشتﻴﺒﺎنی از هستههﺎی پژوهشی و فنﺎوری:
هسته برﻣبنﺎی برﻧﺎﻣﻪ و عملکرد پژوهشی کﻪ سﺎالﻧﻪ توسﻂ ﻣعﺎوﻧت و شورا بررسی خواهد شـد ،از اعتبـﺎرات رﻳـﺎلی و اختﻴﺎرات الزم برای اﻧجﺎم
فعﺎلﻴتهﺎی زﻳر برخوردار است:
الﻒ) اجرای طرحهﺎی تحقﻴقﺎتی ﻧوآوراﻧﻪ در جهت اعتالی جﺎﻳگﺎه علمی داﻧشگﺎه؛
ب) پﺬﻳرش داوطلبﺎن داخلی و خﺎرجی در چهﺎرچوب اهداف و برﻧﺎﻣة هستة برای دورههﺎی پسﺎ دکتری؛
ج) اعطﺎی اعتبﺎرات پژوهشی بﻪ اعضﺎی هﻴئت علمی اصلی عضو هستﻪ
د) کمﻚ هزﻳنﻪ خدﻣﺎت آزﻣﺎﻳشگﺎهی
تﺒﺼرة :6چنﺎﻧﭽﻪ ﻣعﺎوﻧت پﺲ از بررسی سﺎالﻧﻪ ،عملکرد هستﻪ را ﻧﺎﻣطلوب تشخﻴﺺ دهد ،ﻣوﺿوع اﻧحالل هـستﻪ توسﻂ ﻣعﺎوﻧت در شورا ﻣطرح
خواهد شد.
اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ در  5ﻣﺎده و  6تبصره در ﻧهمﻴﻦ جلسة شورای پژوهش و فنﺎوری کﻪ در تـﺎرﻳﺦ 1331/66/11برگزار شد ،تصوﻳب گردﻳد و در
تﺎرﻳﺦ

بﻪ تصوﻳب هﻴئت رﻳﻴسة داﻧشگﺎه رسﻴد .از تﺎرﻳﺦ تصوﻳب در هﻴئت رئﻴسﻪ ،الزماالجرا بوده و ﻣسئول اجرای اﻳﻦ

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣعﺎوﻧت پژوهش و فنﺎوری و ﻣعﺎوﻧت پشتﻴبﺎﻧی و ﻣنﺎبع اﻧسﺎﻧی داﻧشگﺎه ﻣیبﺎشند.

