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 مقدمه:

و اجراي برنامه راهبردي دانشگاه در تولید علم و ایفاي نقش مؤثر  هادستی کشور و به منظور تحقق رسالتاسناد باالج در به استناد اهداف مندر

  نامه تنظیم شده است.آیینهاي پژوهشی این گران براي انجام فعالیتدر پیشبرد اهداف توسعه علمی کشور و ایجاد و تقویت انگیزه پژوهش

  

  هسته هاي پژوهشی دانشگاه:اهداف تشکیل  - 1ماده 

 شوند. اهداف اصلی تشکیللیف و ترجمه کتاب تأسیس میها براي تقویت علمی و رتبه بندي دانشگاه در قالب چاپ مقاله، تأاین نوع هسته

  هاي پژوهشی عبارتند از:هسته

 مندي پژوهش در دانشگاهمندي و هدفساختار الزم براي پویایی و نظام ایجاد -1

 المللیبندي داخلی و بینهاي رتبهدانشگاه در نظام ارتقاي شاخص -2

 هاي اجرائیازي تعامل دانشگاه با صنعت و بخشسزمینه -3

 هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی، اساتید مدعو و دانشجویاناستفاده مؤثر از ظرفیت -4

 هاي پژوهشی استادان و دانشجویانجهت دهی به فعالیت -5

  

  هاي پژوهشی: ساختار اصلی هسته - 2ماده 

 معاونت پژوهشی -1

 مدیر پژوهش -2

 مدیر هسته -3

 اعضاي هسته -4

  

  هاي پژوهشی:ترکیب اعضاي هسته - 3ماده 

اساس تخصص و سوابق علمی و پژوهشی به ارائه برنامه بر که تخصصی با حداقل یک نفر پژوهشگر است -هسته پژوهشی عبارت از گروهی علمی

هاي علمی و برنامه راهبردي دانشگاه که ضمناً هاي پژوهشی مندرج در اسناد باالدستی و قطباز اولویتساله براي تولید و ترویج علم در یکی یک

  پردازند. ترکیب اعضاي هسته به شرح ذیل است:ها است، میمرتبط با زمینه تخصصی آن

  بایست عضو هیأت علمی دانشگاه باشد.مدیر هسته پژوهشی که می -1
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توانند از بین اعضاي هیأت علمی و اساتید مدعو می. اعضاي هسته شوندمدیر هسته انتخاب مید ییتأکه با اعضاي هسته پژوهشی  -2

  ها باشند.ران و اساتید سایر دانشگاهگتواند از پژوهشدانشگاه انتخاب شوند. همچنین اعضاي هسته می

  بود.خواهد یک عضو هیأت علمی دانشگاه  باپژوهشی تنها هسته  مسئولیت مدیریت -1تبصره 

  تشخیص مدیر هسته بالمانع است. خواست وحسب درافزودن و کاستن اعضاي هسته پژوهشی بر -2تبصره 

  به عنوان عضو حداکثر در دو هسته، به طور همزمان بالمانع است. هیأت علمی فعالیت اعضاي -3تبصره 

 توانند در طول انجام پروژه خود، عضو مدعو داشته باشند.میهاي پژوهشی بنابر تشخیص مدیر هسته و تایید معاونت پژوهشی، هسته -4تبصره 

صورت،  این خودشان استفاده کنند. ولیکن در affiliationتوانند از ، میهستندها که عضو هسته پژوهشی اساتید سایر دانشگاه -5تبصره 

  آنها صورت نخواهد گرفت. ايپرداختی بر

  

  پژوهشی:هاي ههاي هستحوزه فعالیت - 4ماده 

هاي زیر، فعالیت نمایند. عنوان هاي اجرایی و تضمین کیفیت هر یک از زمینهیندآتوانند با رعایت فرمیهاي پژوهشی مصوب هر یک از هسته

  هاي پژوهشی با مدیر هسته و اعضاي مربوطه خواهد بود.هاي هستهحوزه فعالیت

 ISI  ،ISC ، Scopus  ،ISI Master Journal Listهاي یکی از پایگاهتولید مقاالت علمی در مجالت معتبر بین المللی که در  -1

، Google Scholar .نمایه شده باشند 

  پژوهشی -تألیف و ترجمه کتب علمی -2

 هاي داخلی و خارجیدر کنفرانسارائه مقاله  -3

 زاییدرآمدهاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جهت ارتباط با صنعت و نامههدفمند ساختن موضوع پایان -4

 هاي تخصصی آموزشیبرگزاري کارگاه -5

 دار ابالغی از سوي دانشگاههاي پژوهشی اولویتاجراي طرح -6

 هاي مرتبطسایر فعالیت -7

ه ساله هستیک ارائه نماید که طبق آن برنامهساله یکمدیر هسته موظف است اهداف هسته پژوهشی خود را به صورت یک پروپوزال  :تبصره 

  مشخص شده باشد.

  

  هاي پژوهشی:وظایف مدیر هسته - 5ماده 

 هاي مصوب هستهریزي براي اجراي برنامهبرنامه -1

 پیگیري و نظارت بر فعالیت اعضاي هسته -2

 ماه یکبار به مدیر پژوهش 3هاي هسته هر ارائه گزارش پیشرفت برنامه -3

  هاالتحقیقپیگیري امور اداري و مالی براي تخصیص به موقع منابع و پرداخت حق -4
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و مسئولیت تقسیم آن توسط مدیر هسته پژوهشی صورت  شودپرداخت میهر هسته به مدیر هسته پژوهشی  حاصل از نتایج گرنت: تبصره 

  نامه وزارت علوم خواهد بود.گیرد که مطابق جداول تعریف شده و طبق آیینمی

  

  وظایف اعضاي هسته پژوهشی: - 6ماده 

 دست اجرا مطابق برنامه مدیر هسته و تقسیم کار انجام شدههاي در اجراي به موقع و کامل فعالیت -1

  هاي درخواستی مدیر هسته ارائه گزارش -2

  

  :هاي پژوهشیهاي هستهتأمین مالی فعالیت - 7ماده 

یس صنعت تأسهاي مهم قابل ارائه به بندي دانشگاه در قالب چاپ مقاله و یا کتاب و همچنین پروژههاي پژوهشی براي تقویت علمی و رتبههسته

  شوند.می

  .جهت تأمین مالی هسته، مقاله خروجی نباید بر گرفته از طرح پژوهشی درون دانشگاهی باشد -1 تبصره 

 از نگارش مقاله در قالب هسته، اعضاي ت، عالوه بر حمایتشویق مقاله نخواهد بود. یعنینافی  اعتبار فعالیت هسته براي تألیف مقاله -2 تبصره 

نامه تشویق مقاالت، تشویق دانشگاه)، برابر شیوه affiliation(به شرط استفاده از  هااساتید سایر دانشگاهشامل اعضاي هیأت علمی و هسته 

  خواهند شد.

هر یک از هسته هاي پژوهشی زیر نظر در قالب انجام طرح پژوهشی برون دانشگاهی در  می تواند پایانامه هاي کارشناسی ارشد -3 تبصره 

  آورده حاصل به اعضاي هسته تعلق می گیرد. %70. که دانشگاه انجام  شود

  

  نحوه تأمین مالی این هسته هاي پژوهشی به شرح زیر است:

  :الف. چاپ مقاله در مجالت معتبر بین المللی(مقاالت خارجی)

اعتبار پژوهشی آن، در صد از  40و  خواهد بوداعضاء براي هسته به عنوان آورده ) Grantاز اعتبار ویژه (هایی درصد اعتبار چنین هسته 60

  دانشگاه خواهد بود.

  :)علمی پژوهشی(مقاالت داخلی . چاپ مقاله در مجالت معتبر ب

اعتبار پژوهشی  آن، در صد از 20و  بوداعضاء براي هسته به عنوان آورده خواهد ) Grantهایی از اعتبار ویژه (درصد اعتبار چنین هسته 80

  دانشگاه خواهد بود.

  

  شرایط تخصیص اعتبار به مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی: –تبصره 

  الف. مقاله باید در زمینه هاي تخصصی اعالم شده در مجله باشد.           
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  ب. مقاله نباید در لیست سیاه وزارت علوم باشد.           

  

در فهرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشته باشند و مجالتی که مجالت بین المللی که 

با اولویت مندرج  نمایه شده باشند ISI  ،Scopus ،ISC، ISI Master Journal List  ،Google Scholarپایگاه هاي  دست کم در یکی از

  گیرند:در جدول زیر مورد حمایت قرار می 

  

 جدول میزان حمایت از نگارش و انتشار مقاله علمی

  مبلغ(ریال)  نوع مقاله  ردیف

  ٠٠٠,٠٠٠,٩ Web of science/Web of Knowledgeنمایه شده در پایگاه   ١

  ٠٠٠,٠٠٠,٨   Scopusنمایه شده در پایگاه   ٢

  ۵,٠٠٠,٠٠٠  ISCنمایه شده در پایگاه پژوهشی  -مقاله علمییا  ISI Master Journal Listنمایه شده در پایگاه   ٣

  ٠٠٠,٠٠٠,٣  Google Scholarنمایه شده در پایگاه   ۴

 

  شود.اي در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، باالترین نمایه به عنوان نمایه اصلی محسوب میدر صورتی که نشریه -1 تبصره 

، با درخواست کتبی مدیر هسته پژوهشی و موافقت شوراي پژوهشی، اعتبار گیرنددسته از مجالتی که در ترتیب فوق قرار نمیآن -2 تبصره 

  .علمی مجله مربوطه منظور خواهد شد

 

  :)لیفی، تصنیف و ترجمه(چاپ کتابأکتاب ت. چاپ ج

 20) اعضاي هسته (مدیر هسته و اعضاء با تعیین سهم هر کدام در پیشنهاد اولیه) و Grantهایی از اعتبار ویژه (درصد اعتبار چنین هسته 80

  در صد از اعتبار پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

  

  کتابانتشار  تولید و میزان حمایت از  تعیین جدول

  مبلغ(ریال)  نوع کتاب  ردیف

  ٠٠٠,٠٠٠,٣٠  نگارش کتاب به زبان خارجی به منظور تبیین نظریات بومی  1

  ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  نگارش کتاب مرجع  2

  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠  هاي تحول علوم انسانینگارش کتاب تخصصی با نگاهی بومی و یا متناسب با سرفصل  3

  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠  ترجمه کتاب مرجع و نظریات بدیع  4

  ٠٠٠,٠٠٠,۶  نگارش فصلی از کتاب تخصصی که توسط مراکز علمی و دانشگاهی و ناشرین معتبر جهانی منتشر شود.  5

  

 .ارقام حمایت از انتشار مقاالت و کتب سالیانه با درخواست معاونت پژوهشی و تأیید هیأت رییسه قابل تغییر است - تبصره 
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     هاي پژوهشی:هاي هستهنحوه پرداخت فعالیت – 8ماده 

به عنوان فعالیت تکلیفی در نظر گرفته شده است که از نتایج آن به عنوان امتیاز،  هاي پژوهشی مربوطه براي اعضاء هیأت علمیفعالیت 

نامه آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه استفاده خواهد جهت تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء و کسر ساعت موظفی در هفته بر اساس شیوه

 شد.

پژوهشی در حوزه تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء و کسر ساعت موظفی در هفته امتیاز فعالیت مندي فرد به عدم استفاده از در صورت عالقه

   نامه آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه، به صورت کتبی نظر اعالم گردد تا طبق مراحل زیر پرداخت انجام پذیرد.بر اساس شیوه
  

 15 پرداختپیش به عنوان درصد 

 30 و تایید ناظر 4وع ماده درصد بعد از انجام فاز اول فعالیت پژوهشی موض  

 30  و تایید ناظر 4درصد بعد از انجام فاز دوم فعالیت پژوهشی موضوع ماده  

 25  و تایید ناظر 4درصد بعد از انجام فاز نهایی فعالیت پژوهشی موضوع ماده  

  

  هاي پژوهشی:هستهدستورالعمل تشکیل  - 9ماده 

(الف)) و فرم معرفی اعضاي 1هاي پژوهشی (فرم شماره اولیه هستهمشخصات فرم و تکمیل و اعضاي هسته معرفی مدیر هسته  -1

 (ب)) 1هسته پژوهشی(فرم شماره 

 هاي پژوهشی و تصویب آنها در شوراي پژوهشیبررسی هسته -2

 مدیر هسته مربوطههاي تصویب شده به اعالم هسته -3

 هسته پژوهشی سالهیک تکمیل پروپوزال جهت ارائه برنامه و اهداف -4

 ماه توسط مدیر هسته سههاي پژوهشی هر پیشرفت فعالیت هر یک از هستهارائه گزارش  -5

  

ماهه  سهبندي ها را طبق برنامه زمانها بر عهده مدیر پژوهش خواهد بود. مدیر پژوهشی گزارش عملکرد هستهنظارت بر عملکرد هسته -1 تبصره

پژوهشی دانشگاه ارسال خواهد شد. مالك تداوم یا توقف فعالیت هسته، به معاونت  از مدیر هسته دریافت و پس از طرح در شوراي پژوهشی،

  هاي ارسالی از طرف مدیر پژوهشی خواهد بود.گزارش

  ، فرم(ب)) 1(الف)) و فرم معرفی اعضاي هسته پژوهشی(فرم شماره 1هاي پژوهشی (فرم شماره تکمیل مشخصات اولیه هسته فرم -2 تبصره

 باشد.به پیوست می )3هسته پژوهشی (فرم شماره  پژوهشی و فرم گزارش پیشرفت )2پژوهشی( فرم شماره  ساله هستهپروپوزال یک

 

  در جلسه هیأت رئیسه مورد تصویب قرار گرفت و از این تاریخ .....................    تاریخدر  باشد کهتبصره می 16و   ماده 9 شاملنامه این آیین 

 .االجرا خواهد بودالزم


