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هستههایپژوهشیوفناوریدانشگاهايالم 

آييننامةتشکيلوحمايتاز


ﻣعﺎونت پژوهش و فنﺎری


مقدمه :

اٗي آٗ٘يًبهِ ثب استٌبد ثِ اّذاف هٌذرج در اسٌبد ثبالدستٖ مطَر در حَزٓ ػلن ٍ فٌبٍرٕ ٍ اٗفبٕ ًقص هؤثر در پ٘طجرد
اّذاف تَسؼٔ ػلوٖ مطَر ٍ ثِ هٌظَر تحقق س٘بستّب ٍ اجرإ ثرًبهٔ راّجردٕ داًطگبُ در تَل٘ذ ػلن ٍ ثرٍت ٍ اٗجبد ٍ تقَٗت
اًگ٘سٓ پژٍّطگراى ٍ فٌبٍراى ثرإ اًجبم فؼبل٘تّبٕ پژٍّطٖ ٍ فٌبٍرٕ ثرًبهِ هحَر تٌظ٘ن ٍ قبثل اجرا هٖثبضذ .

ﻣﺎدة )1تعﺎریف
هستة پژوهشی و فنﺎوری :ػجبرت است از گرٍّٖ پژٍّطگر ثب هحَرٗت ٗنٖ از اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ داًطگبُ ٍ هطبرمت سبٗر
اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ ،مبرضٌبسبى ٍ داًطجَٗبى تحص٘الت تنو٘لٖ داخل ٗب خبرج داًطگبُ مِ ثِ هٌظَر اًجبم پژٍّصّبٕ هؼ٘ي،
ثلٌذهذت ،داهٌِدار ٍ ّذفوٌذ ثر اسبس ثرًبهِ راّجردٕ داًطگبُ در راستبٕ اًجبم تحق٘قبت در هرز داًص ،تحق٘قبت مبرثردٕ هسئلِ
هحَر هجٌٖ ثر حل هسبٗل استبى ٍ جبهؼِ ،تحق٘قبت فٌبٍراًِ ٍ ًَآٍراًِ ٍ پسٍّصّبٕ س٘بستٖ ٍ آٌٗذًُگراًِ تطن٘ل هٖگردد.
ﻣجری هسته :ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ رسوٖ مِ پ٘طٌْبد تطن٘ل ّستٔ پژٍّطٖ اٍ ثِ تصَٗت ضَرا رس٘ذُ ثبضذ ٍ ثب اثالؽ هؼبًٍت،
هسئَل ثرًبهِرٗسٕ ،پ٘گ٘رٕ اهَر هبلٖ ادارٕ ّستًِ ،ظبرت ثر فؼبل٘ت اػضب ّستِ ٍ ّنچٌ٘ي ارائِ گسارش پ٘طرفت ثرًبهِّبٕ ّستِ
را ثرػْذُ دارد.
دانشگﺎه :هٌظَر داًطگبُ اٗالم است.
ﻣعﺎونت :هٌظَر هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ است.
شورا :هٌظَر ضَرإ پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ داًطگبُ است.
واحد :هٌظَر داًطنذُ ٗب پژٍّطنذُ است.
گروه :هٌظَر گرٍُ آهَزضٖ ٗب پژٍّطٖ است.
ﻣﺎدة  )2اهداف و وﻇﺎیف هسته

اّذاف تطن٘ل ٍ ٍﻇبٗﻒ ّستٔ ثر اسبس سٌذ چطناًذاز ،ثرًبهِ راّجردٕ ٍ هصَثبت ػجبرتٌذ از:
الﻒ) اًجبم پژٍّصّبٕ ثرًبهِ هحَر در جْت افساٗصتَاى ٍ اػتالٕ جبٗگبُ ػلوٖ داًطگبُ ٍ دست٘بثٖ رٍزافسٍى ثِ ٗبفتِّبٕ ػلوٖ
ًَٗي ٍ ارتقبٕ سْن داًطگبُ در گسترش هرزّبٕ داًص
ة) اًجبم پژٍّصّبٖٗ مِ ثِ حل هؼضالت اسبسٖ استبى ،هٌغقِ ٍ مطَر مول هٖمٌذ ٍ جﺬة اػتجبرات پژٍّـطٖ از خـبرج از
داًطگبُ
ج) هْ٘ب مردى هح٘ظ ػلوٖ پَٗب ٍ هَلذ ػلن ٍ ثرًبهِ هحَر
د) سبزهبًذّٖ گرٍُّبٕ پژٍّطٖ ٍ تقَٗت فؼبل٘تّبٕ هطترك پژٍّطٖ
ُ) گسترش تَاى پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ داًطگبُ در جْت رفغ ً٘بزّبٕ جبهؼِ ٍ صٌؼت
ٍ) گسترش ارتجبط داًطگبُ ثب دستگبُّبٕ اجراٖٗ ٍ افساٗص اهنبى هذٗرٗت عرحّبٕ مالى پژٍّطٖ
ﻣﺎدة  )3شرایﻂ تشﻜﻴﻞ هسته
ّستٔ پژٍّطٖ ثٌب ثِ تقبﺿبٕ ٗل ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ رسوٖ داًطگبُ ٍ ثب رػبٗت ضراٗظ زٗر تطن٘ل هٖگردد:
الﻒ) ػٌَاى ٍ ّذف ّستٔ پژٍّطٖ ثبٗستٖ هتٌبست ثب ً٘بز ػلوٖ استبى ،هٌغقِ ٍ مطَر ٍ در راستبٕ تَسـؼٔ ػلوـٖ ٍ فٌبٍرٕ
داًـطگبُ ثبضذ.
ة) ّستٔ پژٍّطٖ ،ثبٗستٖ ثرًبهٔ سِ سبلٔ پژٍّطٖ ٍ فٌبٍرٕ هذٍى داضتِ ثبضذ.
ج) تقبﺿبٕ تطن٘ل ّستٔ پژٍّطٖ ٍ ثرًبهٔ آى ثِ تﺄٗ٘ذ ضَرا رسـ٘ذُ ثبضـذ.
ﻣﺎدة  )4شرایﻂ اﻋﻀﺎی اﺻﻠی هسته
ّستٔ پژٍّطٖ ثب حذاقل دٍ ػضَ ّ٘ﺄت ػلوٖ از داًطگبُ در هرتجٔ استبدٗبرٕ ٍ ثبالتر مِ ضراٗظ زٗر را دارا ثبضٌذ ٍ ثب در ًظر
گرفتي ضراٗظ هَﺿَع هبدٓ  3تطن٘ل هٖضَد.
الﻒ) اًتطبر حذاقل سِ هقبلٔ ػلوٖ پژٍّطٖ در هجالت ػلوٖ هؼتجر در سِ سبل گﺬضتِ
ة) ثِ اًجبم رسبًذى حذاقل ٗل عرح پژٍّطٖدرٍى داًطگبّٖ ٗب ثرٍى داًطگبّٖ
ج) راٌّوبٖٗ ٗب هطبٍرُ حذاقل سِ پبٗبى ًبهُ در هقغغ مبرضٌبسٖ ارضذ

تﺒﺼرة ّ :1ستِّب در فؼبل٘تّبٕ ث٘يرضتِإ هٖتَاًٌذ از اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ گرٍُّبٕ آهَزضٖ دٗگر ً٘س ثْرُهٌذ ضًَذ.
تﺒﺼرة :2حذاقل دٍ تي از اػضبٕ ّر ّستُ ثبٗذ ٗل ضرط از ضراٗظ الﻒ تب ج را دارا ثبضٌذ.
تﺒﺼرة :3در گرٍُّبٕ تبزُ تﺄس٘ﺲ ضراٗظ اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ در ضَرا قبثل ثررسٖ است.
تﺒﺼرةٗ :4ل ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ فقظ هٖتَاًذ در ٗل ّستٓ پسٍّطٖ ٍ فٌبٍرٕ ثِ ػٌَاى هجرٕ ٍ در دٍ ّستٔ دٗگر ثِػٌَاى ػضَ
ضرمت داضتِ ثبضذ.
تﺒﺼرةّ :5ستِ هٖتَاًذ ػضَ ﻏ٘ر اصلٖ از خبرج از داًطگبُ داضتِ ثبضذ .ضرط ػضَٗت اػضبٕ ﻏ٘ر اصلٖ (اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ،
مبرضٌبسبى داًطگبُ ،هتخصصبى دستگبُ ّبٕ اجراٖٗ ،داًطجَٗبى تحص٘الت تنو٘لٖ) در ّستِّب ،تﺄٗ٘ذ صالح٘ت ػلوٖ آًْب
تَسظ اػضبٕ اصلٖ ّستِ اًجبم هٖپﺬٗرد.
ﻣﺎدة )5پشتﻴﺒﺎنی از هستههﺎی پژوهشی و فنﺎوری
ّستُ ثرهجٌبٕ ثرًبهِ ٍ ػولنرد پژٍّطٖ مِ سبالًِ تَسظ هؼبًٍت ٍ ضَرا ثررسٖ خَاّذ ضـذ ،از اػتجـبرات رٗـبلٖ ٍ اخت٘برات الزم
ثرإ اًجبم فؼبل٘تّبٕ زٗر ثرخَردار است:
الﻒ) اجرإ عرحّبٕ تحق٘قبتٖ ًَآٍراًِ ،فٌبٍراًِ ،هسئلِهحَر ٍ عرحّبٕ پژٍّطٖ مِ در هرز داًص عراحٖ ضذُ ثبضٌذ جْت
اػتالٕ جبٗگبُ ػلوٖ داًطگبُ
ة) پﺬٗرش داٍعلجبى داخلٖ ٍ خبرجٖ در چْبرچَة اّذاف ٍ ثرًبهٔ ّستٔ ثرإ دٍرُّبٕ پسب دمترٕ
ج) اػغبٕ اػتجبرات پژٍّطٖ ثِ اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ اصلٖ ػضَ ّستِ
د) مول ّسٌِٗ خذهبت آزهبٗطگبّٖ
ُ) ضرمت در مبرگبُّب ٍ هجبهغ ػلوٖ داخل ٍ خبرج مطَر در چبرچَة اّذاف ّستِ
تﺒﺼرة :6چٌبًﭽِ هؼبًٍت پﺲ از ثررسٖ سبالًِ ،ػولنرد ّستِ را ًبهغلَة تطخ٘ﺺ دّذ ،هَﺿَع اًحالل ّـستِ تَسظ هؼبًٍت در
ضَرا هغرح خَاّذ ضذ.
اٗي آٗ٘يًبهِ در  5هبدُ ٍ  6تجصرُ در ًْو٘ي جلسٔ ضَرإ پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ مِ در تـبرٗﺦ 1337/06/11ثرگسار ضذ ،تصَٗت
گردٗذ ٍ در  214ه٘ي جلسٔ ّ٘ئت رٗ٘سٔ داًطگبُ هَرخٔ  1337/11/30ثِ تصَٗت رس٘ذ .از تبرٗﺦ تصَٗت در ّ٘ئت رئ٘سِ،
الزماالجرا ثَدُ ٍ هسئَل اجرإ اٗي آٗ٘يًبهِ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ ٍ هؼبًٍت پطت٘جبًٖ ٍ هٌبثغ اًسبًٖ داًطگبُ هٖثبضٌذ.

