باسمه تعالي
شوراي دااگشنه

آييننامه تشكيل هستههاي دانشجويي پژوهش محور

مقدمه

در راستاي اجراي توصيه مقام معظم رهبري مبني بر فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليتهاي پژوهشي و به منظور استفاده از
نيروهاي جوان و خالق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه ،اين آييننامه با بهرهگيري از آييننامه ابالغي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري جهت تاسيس هستههاي دانشجويي پژوهش محور در دانشگاهها ،تصويب گرديد.
ماده .1تعاريف:

 .1-1هستههاي دانشجويي پژوهش محور :واحد پژوهشي است كه به منظور تمركز و تقويت فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان پس از تصويب در
شوراي پژوهشي دانشكده /گروه /پژوهشكده ،به عنوان يكي از واحدهاي تابعه ،تحت نظارت معاون پژوهشي دانشگاه /دانشكده فعاليت مينمايد ،از
اين پس در اين شيوهنامه"هسته" خوانده ميشود.
 . 1-2استاد راهنماي پژوهشي :عضو هيات علمي دانشكده يا موسسه پژوهشي است كه حسب نظر معاون پژوهشي ،توانايي تخصصي و مديريتي
همكاري با دانشجويان را در قالب اجراي طرح تحقيقاتي دارد.
 .1-3پژوهشگر :دانشجوي مقطع دكتري ،كارشناسيارشد و يا كارشناسي كه توان انجام طرح تحقيقاتي تحت نظارت استاد را دارد.
ماده .2اهداف:

 .1ترويج ،فرهنگسازي و تقويت پژوهش و فناوري با استفاده از توان پژوهشي دانشجويان دانشگاه
 .2ظرفيتسازي براي فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان
 .3توانمندسازي پژوهشي دانشجويان عالقهمند و مستعد در حوزههاي نظري و كاربردي
 .4زمينهسازي رشد و شناسايي نخبگان
 .5بسترسازي براي ايجاد واحدهاي فناوري ،موسسات و شركتهاي پژوهشي و فناوري
ماده .3قوانين و مقررات:

"هسته" بر اساس قوانين و مقررات كشوري و طبق ضوابط و مقررات دانشكده ،دانشگاه و مصوبات هيات امناي آن اداره خواهد شد.
ماده  .4اركان هسته:

 .1سرپرست
 .2دبير
 .3پژوهشگر (عضو)
ماده .5سرپرست هسته

سرپرست هسته نماينده قانوني هسته ميباشد كه با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده از ميان اعضاي هياتعلمي دانشگاه ،و يا دانشجويان دوره
دكتري و دانش آموختگان دانشگاه و با حكم معاون پژوهشي دانشكده منصوب ميگردد.
تبصره :به جهت ترويج هستههايي كه به مباحث ميانرشتهاي ميپردازند ،تشكيل هستههاي مشابه در دانشكدهها منعي ندارد.
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ماده .6وظايف سرپرست هسته

.1اداره و هدايت امور هسته جهت تحقق اهداف ذكر شده در ماده  2آييننامه و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرحها؛
.2كمك به تامين منابع مالي طرحهاي پژوهشي؛
.3تالش در جهت جذب طرحهاي پژوهشي كاربردي دستگاههاي اجرايي؛
.4جلب كمك دستگاههاي اجرايي و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي؛
.5ارائه گزارش عملكرد ساالنه هسته به شوراي پژوهشي دانشكده؛
.6اجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشكده.
ماده  .7دبير هسته:

يكي از دانشجويان عضو هسته كه با معرفي سرپرست و تاييد معاون پژوهشي و با حكم سرپرست هسته منصوب ميگردد.
ماده  .8وظايف دبير هسته:

 .1كمك به سرپرست هسته در اجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشكده؛
 .2انجام مكاتبات ،برنامهريزي تشكيل جلسات و ارسال دعوتنامهها و ثبت و ضبط صورتجلسات هسته؛
 .3هماهنگي در تشكيل جلسات؛
 .4انجام ساير امور محوله.
ماده .9پژوهشگر (عضو) هسته:

دانشجوي مقطع دكتري ،كارشناسي ارشد و يا كارشناسي كه توان انجام طرح تحقيقاتي تحت نظارت استاد را دارد.
تبصره" :1هسته" متشكل از حداقل  2پژوهشگر عالوه بر سرپرست و دبير ميباشد.
تبصره :2نحوه پذيرش و عضويت در هسته ،به تشخيص اساتيد راهنماي پژوهشي تعيين ميشود.
تبصره :3اعضاي هيات علمي و دانشآموختگان دانشگاه در صورت تمايل ميتوانند به عضويت هسته درآيند.
ماده  :10نحوه تاييد طرحهاي پژوهشي:

طرحهاي پژوهشي هسته در صورت تاييد شوراي پژوهشي دانشكده و تامين اعتبار قابل اجراست.
ماده.11تامين منابع مالي هسته

منابع مالي هسته از شش محل زير قابل تامين خواهد بود:
 .1درآمدهاي ناشي از عقد قراردادهاي پژوهشي؛
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 .2حمايت مالي دانشگاه از محل رديفهاي متناسب بودجه درآمدهاي عمومي و اختصاصي ،به پروژههايي كه اولويت اول پژوهشي

دانشگاه1

محسوب ميشوند؛
 .3هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي؛
 .4كمك دستگاههاي اجرايي و موسسات بيرون از دانشگاه؛
 .5پژوهانه (گرنت) اعضاي هيات علمي؛
 .6باالسري از محل قراردادهاي اتماميافته سرپرست هسته يا دانشكده مرتبط.
ماده .12پشتيباني انگيزشي و حمايتهاي معنوي و غيرمالي دانشگاه
رديف
1

شرح حمايت
ارائه امتياز فعاليت و همكاري موثر
(جداول 4-1دستورالعمل ارزيابي عملكرد خدمت موظف
و اعطاي ترفيع ساالنه)

2
ارائه گواهي واحد موظفي تدريس

نوع فعاليت
سرپرست هسته (استاد راهنما)
پژوهشگر عضو هيات علمي
(عضو هسته)
سرپرست هسته (استاد راهنما)
پژوهشگر عضو هيات علمي
(عضو هسته)

معيار محاسبه حداكثر امتياز
3
1
3
2

تبصره :4معيار محاسبه امتياز هستههاي پژوهشي كه با موضوعات ميانرشتهاي در اولويت يك پژوهشي دانشگاه فعاليت مينمايند با ضريب 2
محاسبه ميشوند.
تبصره :5هسته برتر به عنوان يكي از محورهاي مراسم تقدير از اساتيد و دانشجويان برتر دانشگاه معرفي شده و اعضاي آن از پژوهانه (گرنت
پژوهشي) بهرهمند خواهند شد .سقف اين رقم مطابق با اسناد بودجه ،و ساالنه همزمان با برگزاري مراسم تقدير به دانشكده اعالم خواهد شد.
ماده  .13تصويب

آييننامه حاضر در  13ماده و  5تبصره در جلسات  329و  330شوراي پژوهشي بررسي و پيشنهاد شده و در جلسات  355و  356شوراي دانشگاه
براي اجراي آزمايشي دوساله به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجراست.

1پژوهشهاي فرامعرفتي و ميانرشتهاي علوماسالمي و ساير علوم شامل:
مطالعه و بررسي در مورد موضوعات ميان رشتهاي علوم اسالمي ،علوم اجتماعي و انساني
نقد مباني ،جهتگيريها و يافتههاي علوم متعارف بر اساس اصول و معارف اسالمي
گسترش مرزهاي علوماسالمي با بهرهگيري از امكاناتي كه علوم متعارف (نظريهها ،روشها )... ،فراهم مينمايد.

