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 تعالیبسمه

 و فناوری یپژوهش هایهستهتشکیل و حمایت از  ةآیین نامدستورالعمل اجرایی 

 

ی و پژوهش هاید تصویب هستهو سرعت بخشیدن به فرآین تسهیلوهشی و به منظور های پژهسته ةنامآییندر اجرای 

 شود.، دستورالعمل زیر ارایه میفعالیت آنها

 :هسته مراحل پیشنهاد و تصویب●

)پیوست  کنندمیای که اعضاء آن را تکمیل ترکیب اعضای هسته پژوهشی و برنامه پیشنهادی هسته در پرسشنامه :1ةماد

 . گرددهسته برای بررسی و اظهار نظر به شورای واحد ارسال می مجریتوسط  (1شماره 

واحد به  با امضای رئیس اید تشکیل هسته طی نامه، پیشنهابرنامة پیشنهادی اعضای هستهپس از بررسی و تأیید  :2ماده

 گردد.ارسال میمعاونت 

در شورا، شروع فعالیت  بدر صورت تصوی مطرح، در شورا پس از بررسی در معاونتپیشنهاد تشکیل هسته  :3ماده

 شود. به واحد متقاضی اعالم میهسته 

پذیر هسته امکان ةنامآیین 4، با رعایت شرایط مندرج در ماده روه آموزشی تشکیل بیش از یک هستهدر یک گ :4ماده

 است. 

 

 :هسته ها و وظایففعالیت ،هابرنامه●

 اعضای هسته باشد. تخصصیهای از زمینه پیشنهادی هسته باید در یکیبرنامة  :5ماده

 برنامه پیشنهادی باید در مدت سه سال قابل اجرا و نتایج آن قابل ارایه باشد. :6ماده

 
 فناریهش  و پژومعاونت 
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وهشی، برگزاری همایش، انتشار مجله علمی، انتشار نتایج های پژانجام طرح ؛تواند شاملمیة هسته برنام :1تبصره

های علمی معتبر ها و کنفرانسو حضور در کارگاهوهشی یا آموزشی های پژبرگزاری کارگاهمطالعات جمعی هسته، 

 پس از طی مراحل اداری( و در ارتباط با موضوع تخصصی هسته باشد. )داخلی و خارجی 

 ،یهای پژوهشگیرد، باید طبق روال طرحوهشی در قالب طرح تحقیقاتی انجام میهایی که در هسته پژفعالیت :7ماده

 ر واحد مربوط و سپس معاونت طی نماید.بی و تأیید را دمراحل ارزیا

 ا از افراد غیر عضو هسته باشند.توانند از اعضای هسته یهمکار یا همکاران طرح پژوهشی پیشنهادی می :2تبصره

  های پیشنهادی از سوی اعضای هسته باید با برنامه هسته مرتبط بوده و هزینه آن با اعتبار هسته متناسب باشد. طرح :8ماده

 کنند.هسته از میان خود انتخاب و به معاونت معرفی می مجرییک تن از اعضای اصلی را برای اعضای هسته  :9ماده

توانند افراد دیگری را به عنوان اعضای اصلی هسته بپذیرند، لذا چنانچه اعضاء پس از تصویب هسته اعضا می :3تبصره

توانند از امتیازات های پژوهشی را دارا باشند مینامه هستهآیین 4 ةماد پمعرفی شده حداقل دو شرط از شرایط الف تا 

پذیر انامکمعاونت  مربوط و تأییدهای سس نیز برخوردار شوند. )پذیرش اعضای جدید پس از تکمیل فرمؤسایر اعضاء م

  .است(

 گردد. هسته به مدت سه سال با حکم معاون پژوهش و فناوری منصوب می مجری :11ماده

ساالنه هسته پس از تأیید شورای پژوهشی واحد، برای بررسی به عملکرد ظف است گزارش ؤهسته م مجری :11ماده 

 جهت طرح در شورا ارسال نماید.

 ردد. گفعالیت هسته تمدید می ،در شورا مطرح می شود و در صورت موافقت شورا ساالنه عملکرد هستهگزارش  :4تبصره

 

 :هسته اعتبارات مالی●

 شود. می تأمینعتبارات مالی هسته از محل اعتبارات معاونت ا :12ماده

 یافته به هسته پرداخت صبارات تخصیعتشود از محل اای که توسط هسته برآورد میهای پژوهشیطرح ةهزین :13ماده

 گردد.می
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 گردد.می تعیینریال )چهار صد و پنجاه میلیون ریال(  111/111/451 تا ستههر ه اعتبار: سقف 5 تبصره

 شود.: اعتبارات هسته طی دو قسط به مجری هسته پرداخت می6تبصره 

مبلغ قرارداد در ابتدای  %11منعقده بین هسته و معاونت، : به منظور تسریع در شروع فعالیت هسته و بر اساس قرارداد کتبی 7تبصره 

شود. این درصد برای قراردادهایی که نیازمند خرید تجهیزات در شروع قرارداد هستند با ارائه مستندات مثبتة فعالیت هسته پرداخت می

 قابل افزایش خواهد بود. %51قانونی تا سقف 

ها به درصد از باالسری ناشی از این طرح 51خارج دانشگاه جذب کند، ا از اعتباری ر که هستهدر صورتی  :14ماده

 هسته هزینه شود. مجریتا زیر نظر  گیردتعلق میهسته 

 ةبه تشخیص شورا و تأیید هیأت رئیس در شرایط خاص )با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع فعالیت هسته( :15ماده

 افزایش است.قابل افزایش بوده و هم چنین زمان اجرای طرح نیز قابل  %51ات هسته تا دانشگاه، سقف اعتبار

شوند، ای و غیرمصرفی که مرتبط با برنامه و از محل اعتبار هسته تهیه میکلیة تجهیزات و کاالهای سرمایه :16ماده 

 متعلق به دانشگاه است.

( example@ilam.ac.irدانشگاه ) عضو هیئت علمی مؤظف است در مقاله خود از نشانی الکترونیکی :17ماده 

 استفاده نماید.

 های هسته در چارچوب قوانین مربوط، متعلق به دانشگاه خواهد بود.مالکیت حقوق مادی حاصل از فعالیت :18ماده 

، عالوه های پژوهشیتشکیل هسته فرم 14مجری هسته مؤظف است در صورت نداشتن خروجی تعهد شده در بند  :19ماده 

بر عودت کل اعتبار اختصاص یافته به هسته، جریمة تأخیری که از طرف معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و دفتر حقوقی 

 به حساب دانشگاه واریز نماید.شود دانشگاه برآورد می

به تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و در  11/16/1397تبصره در تاریخ  7ماده و  19این دستورالعمل در 

  باشد.االاجرا میکه از تاریخ تصویب الزم تاریخ ...................... به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید
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