
  هاي پژوهشينامه هستهآئين
  پژوهشي دانشگاهي  هستهتعريف 

هاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرائي،  به منظور استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در دانشگاه براي رفع نياز
ات، ــتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر گسترش تحقيق پنجمو تحقق اهداف برنامه  ها صنايع و ساير بخش

  .تأسيس مي شوند) ايبنيادي، كاربردي، توسعه(پژوهشي دانشگاهي  هايهسته

  سيسأشرايط ت
   ).ها و صنايع هدفشامل محور پژوهشي قابل توجيه و زمينه و دستگاه( قابل توجيه فعاليتبرنامه  )1
يك بايست داراي حداقل مي هستهو فعاليت داشته باشند  استادياريحداقل با رتبه  نفر پژوهشگر 3حداقل  هستهدر هر  )2

  .دسال اخير باش پنجطرح پژوهشي خارج از دانشگاه طي 
  .توانند از دو مربي هم استفاده كننداستاديار مييك هايي كه تعداد هيأت علمي استاديار كم باشد به جاي در گروه: 1 تبصره
هر تواند عضو اصلي باشد و در هر دو هسته نميتواند در دو هسته حضور داشته باشد اما يك نفر عضو هيأت علمي مي: 2 تبصره

  .گيرديك بار مورد محاسبه قرار ميطرح فقط 
 معاونت پژوهشي و فناوريبا حكم و با صورتجلسه اعضاء ه هست دبير يا نمايندهبه عنوان  هسته ءيك تن از ميان اعضا )3

  .شوددانشگاه معرفي 

  هاوظايف هسته
طبق ضوابط يا قطب تحقيقاتي براي تبديل به گروه پژوهشي متناسب  و فضا و امكانات پژوهشي مستقل سعي در تأمين )1

  .سال پس از تأسيس دوحداكثر  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
تعداد و مبلغ قراردادها، مقاالت، كتب، : شامل( تأسيسپژوهشي در طول دوره  هستهبه نام  ساليانه ارائه گزارش عملكرد )2

   ...)دستاوردها و 
  .ايجاد زمينه براي رشد علم و فناوري) 3
  .اي و خدمات تخصصي هاي توسعه انجام پژوهش) 4
  .ها هاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرائي، صنايع و ساير بخش استفاده از توانائي دانشگاه براي رفع نياز) 5
اي و كاربردي و استفاده بيشتر از توان دانشگاهها در رفع نيازهاي پژوهشي دستگاههاي اجرائي و  هاي توسعه پژوهشانجام ) 6

  .سازمانهاي متقاضي
  .همكاري مؤثرتر بين دانشگاهها و دستگاههاي اجرائي و سازمانهاي متقاضي  ايجاد ارتباط و زمينه) 7

  نحوه پي گيري و صدور مجوز
  .و فناوري شيهدبيرخانه معاونت پژو بهقابل توجيه  فعاليتدر فرم مخصوص و به همراه برنامه تقاضاي تأسيس  ارسال  -1
  .ارجاع به كارشناس  -2
  .بررسي مقدماتي توسط كارشناس و اعالم نواقص به متقاضي  -3
  .)در صورت تكميل مدارك(شوراي كارآفريني و ارتباط با صنعتطرح در  -4
 .و پس از آن هيأت رئيسه دانشگاه در صورت موافقت شوراي كارآفريني و ارتباط با صنعت صدور مجوز -5


