
 
 

 بسمه تعالي                                                                  

 دانشگاه ايالمو فناوری  های پژوهشی هستهتشکيل و حمايت از  ةنامآيين    

 

 مقدمه:

با استناد به اهداف مندرج در اسناد باالدستی کشور در حوزة علم و فناوری و ايفای نقش مؤثر در پيشبرد اهداف توسعة علمی نامه يينآين ا    

ها و اجرای برنامة راهبردی دانشگاه در توليد علم و ثروت و ايجاد و تقويت انگيزة پژوهشگران و فناوران برای منظور تحقق سياستکشور و به 

 باشد. محور تنظيم و قابل اجرا می برنامهو فناوری وهشی های پژانجام فعاليت

 

  :تعاریف (1دةما

 ت علمی دانشگاه و مشارکت ساير اعضایئبا محوريت يکی از اعضای هيوهشگر عبارت است از گروهی پژ :و فناوری یهستة پژوهش

هدفمند بر  دار وهای معين، دامنهارشناسان و دانشجويان تحصيالت تکميلی داخل يا خارج دانشگاه که به منظور انجام پژوهشعلمی، کت ئهي

  گردد.اساس برنامه راهبردی دانشگاه تشکيل می

سمی که پيشنهاد تشکيل هستة پژوهشی او به تصويب شورا رسيده باشد و با ابالغ معاونت، مسئول عضو هيئت علمی ر مجری هسته:

 رعهده دارد. های هسته را بچنين ارائه گزارش پيشرفت برنامهريزی، پيگيری امور مالی اداری هسته، نظارت بر فعاليت اعضا هسته و همبرنامه

 منظور دانشگاه ايالم است.  دانشگاه:

 معاونت پژوهش و فناوری است.منظور  معاونت:

 منظور شورای پژوهش و فناوری دانشگاه است. شورا:

 منظور دانشکده يا پژوهشکده است. واحد:

 گروه آموزشی يا پژوهشی است.منظور  گروه:

 

 

   

 معاونت پژوهش و فناری



 
 

 :هستهظایف اف و وهدا (2دة ما

 عبارتند از:و مصوبات امه راهبردی برنانداز، بر اساس سند چشمظايف هستة و وتشکيل اف هدا

و علمی نوين ی هابه يافتهون فزروزاستيابی ه و دنشگاداعلمی ه جايگای عتالان و ايشتوافزاجهت ر در برنامه محوی هاهشوپژم نجاالف( ا 

 ؛نشی داهازمرش گستره در نشگاداسهم ی تقاار

 ه؛ نشگارج از دااـخاز شی ـهوپژرات عتباب اجذو د کنکمك میر کشواستان، منطقه و ساسی ت اهايی که به حل معضالهشوپژم نجاب( ا

 ر؛برنامه محوو مولد علم و پويا محيط علمی دن ( مهيا کرج

 ؛هشیوپژك مشتری هاتقويت فعاليتو هشی وپژی هاوهماندهی گرز( ساد

  ؛( گسترش توان پژوهش و فناوری دانشگاه در جهت رفع نيازهای جامعه و صنعته

 ؛یهای اجرايی و افزايش امکان مديريت طرح های کالن پژوهشه با دستگاه( گسترش ارتباط دانشگاو

 

 :تهیط تشكيل هسا( شر3دة ما

 گردد:يك عضو هيئت علمی رسمی دانشگاه و با رعايت شرايط زير تشکيل میی هشی بنا به تقاضاوهستة پژ

 باشد. ه شگاـنداو فناوری ی ـعة علمـستو راستایو در استان، منطقه و کشور علمی ز متناسب با نيابايستی هشی وهستة پژو هدف ان لف( عنوا 

  شته باشد.ب دامصوون و مدو فناوری هشی وة پژبرنامة سه سالبايستی  ،هشیوهستة پژب(  

 د. ـباشه يدـسرا ربه تأييد شوآن برنامة و هشی وپژ ةهستتشکيل ی تقاضاج( 

 

 :تهصلی هسی اعضاایط ا( شر4دة ما

يط انظر گرفتن شرو با در باشند را دارا ير زيط اباالتر که شرری و يادستاامرتبة از دانشگاه در علمی هيأت عضو دو قل اهشی با حدوپژهستة 

 د.شوتشکيل می 3دة ماع موضو

 ؛ گذشتهل سه سادر علمی معتبر ت مجالدر هشی وقل سه مقالة علمی پژاحدر نتشاالف( ا 

 درون دانشگاهی يا برون دانشگاهی؛هشیوپژح طريك قل احدن ساندم رنجاابه ب( 

 ؛شدارشناسی رکاه در مقطع نامن پاياقل سه احديا مشاوره هنمايی ( راج



 
 

 

 . مند شوندهای آموزشی ديگر نيز بهرهتوانند از اعضای هيئت علمی گروهای میرشتههای بينها در فعاليتهسته: 1ة تبصر

 باشند.را دارا  جلف تا ايط اشرط از شردو ايد هر هستة بی عضااز اتن دو قل احد :2ةتبصر

 ست. اسی رقابل بره نشگارا داشودر علمی  هيئتی عضاايط اتأسيس شرزه تای هاوهگردر  :3ةتبصر

آن صلی که با اعضو ان بهعنوای تهـشرين ـستة بـك هـيه و شکدـندر داهشی ويك هستة پژدر ند اتوفقط می يك عضو هيئت علمی  :4ةتبصر

 شته باشد.داشرکت د، گيرکل میهسته ش

کارشناسان  ،علمی هيئتشرط عضويت اعضای غير اصلی )اعضای شته باشد. ه دانشگارج از داخااز صلی اند عضو غير اتوهسته می :5ةتبصر

انجام و شورا  توسط معاونت آنها، تأييد صالحيت علمی هادر هسته (دانشجويان تحصيالت تکميلی ،متخصصان دستگاه های اجرايیدانشگاه، 

 .دپذيرمی

 

 :و فناوری هشیوپژی هستههااز پشتيبانی  (5دةما

م نجاای ابرزم الرات ختياا والی ـيرات راـعتب، از ادـهد شاسی خوربرو شورا نت وهشی که ساالنه توسط معاوپژد عملکرو برنامه ی برمبناه هست

 ست:ردار اير برخوی زهافعاليت

 ه؛نشگاداعلمی ه جايگای عتالاجهت در نه آوراتحقيقاتی نوی هاحطرای جرالف( ا 

 ی؛ کتردپسا ی هاای دورهبرمة هستة برنااف و هدب اچورچهادر جی رخاو خلی ن داطلباش داوپذيرب(  

 عضو هستهاصلی علمی  هيئتی عضاابه  هشیوپژرات عتبای اعطاج( ا 

  د( کمك هزينه خدمات آزمايشگاهی

ح مطررا شودر نت ومعا توسطسته ـه انحاللع موضودهد، تشخيص ب نامطلورا هسته د عملکر ،سی ساالنهربراز  نت پسوچنانچه معا :6ةتبصر

 هد شد.اخو

و در  گرديدتصويب  برگزار شد، 11/66/1331يخراـتنهمين جلسة شورای پژوهش و فناوری که در  تبصره در 6ماده و  5در نامه يينآين ا

ا بوده و مسئول اجرای اين الجرازمال ،در هيئت رئيسهتصويب يخ رتااز  .سيده رنشگادا ةسييرت ئهيبه تصويب                      يخ         رتا

 باشند.هش و فناوری و معاونت پشتيبانی و منابع انسانی دانشگاه میونامه معاونت پژآيين


