معاونت پژوهشي و فناوري

شيوه نامه جامع نحوه تشکيل ،فعاليت ،ارزيابي و انحلال واحدهاي پژوهشي در دانشگاه شهرکرد
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مقدمه
در اجرای ماده  7آیين نامه نحوه تاسيس واحدهای پژوهشی دانشگاهها مصوب مورخ  77/11/7شورای گسترش و
برنامهریزی آموزش عالی و به منظور توسعه و انسجام هر چه بيشتر فعاليتهای پژوهشی در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب
جهت تعامل همهجانبه و موثر با سازمانها ،دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف توليدی و خدماتی استانی ،منطقهای،
کشوری و بينالمللی ،این شيوه نامه تدوین میگردد.

ماده  :1تعاريف
 -1-1وزارت :منظور از "وزارت" در این شيوه نامه ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری است.
 -1-2دانشگاه :منظور از "دانشگاه" در این شيوه نامه ،دانشگاه شهرکرد است.
 -1-3معاونت :منظور از "معاونت" در این شيوه نامه ،معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد است.
 -1-4شورا :منظور از "شورا" در این شيوه نامه ،شورای پژوهشی دانشگاه شهرکرد است.
 -1-5واحد پژوهشی :منظور از " واحد پژوهشی" در این شيوه نامه ،یکی از اشکال آزمایشگاه تحقيقاتی ،هسته
پژوهشی ،گروه پژوهشی و پژوهشکده/مرکز است.
 -1-6هیات امنا :منظور از " هيات امنا " در این شيوه نامه ،هيات امنای دانشگاه شهرکرد است.
 -1-7هیات ريیسه :منظور از " هيات ریيسه " در این شيوه نامه ،هيات رئيسهی دانشگاه شهرکرد است.
 -1-8شیوه نامه :منظور از "شيوه نامه" ،شيوه نامه جامع نحوه تشکيل و فعاليت و ارزیابی و انحلال واحدهای پژوهشی
دانشگاه شهرکرد است.
 -1-9واحد دانشگاهی :منظور از " واحد دانشگاهی" ،کليه دانشکدهها ،پژوهشکدهها و مراکز تحقيقاتی رسمی درون
دانشگاه شهرکرد هستند.
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ماده  :2اهداف
 -2-1هدایت فعاليتهای پژوهشی به سمت اولویتهای پژوهشی و فناوری کشور
 -2-2ایجاد زمينه پژوهشهای کلان و ميانرشتهای
 -2-3ارتقای کيفيت و هم افزایی فعاليتهای پژوهشی و فناوری برای تحقق اهداف برنامه راهبردی مصوب
 -2-4استفاده بهينه از نيروی انسانی متخصص به منظور تشکيل واحدهای پژوهشی کارآمد
 -2-5بسترسازی مناسب برای هدایت پژوهشها در راستای ایجاد فناوری به منظور پاسخ گویی به نيازهای جامعه و
کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی
 -2-6تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه ،با اولویت کسب ثروت از فعاليتهای پژوهشی و فناوری
 -2-7ایجاد همافزایی به منظور انجام پژوهشهای بنيادین و کاربردی
 -2-8تقویت و به روز رسانی مهارتهای پژوهشگران از طریق برگزاری کارگاهها و همایشها
 -2-7زمينهسازی برای توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین

ماده  :3انواع واحدهای پژوهشی
 -3-1آزمايشگاه های تحقیقاتی :این نوع از واحدهای پژوهشی در حوزههای علوم تجربی فعاليت داشته و شرایط،
امکانات و زیرساختهای انجام یک یا چند برنامه پژوهشی و فناوری را فراهم میکند و در آن چند عضو هيئتعلمی با
محوریت مسئله یا محصولی خاص به همراه دانشجویان تحصيلات تکميلی ،پژوهشگران ،پژوهشگران ارشد ،دکتری و
پسادکتری به فعاليت میپردازند.
مسئوليت برنامه ریزی و ادارهی این نوع از آزمایشگاه ها بر عهدهی هسته آزمایشگاه مربوطه بوده و کليه مسئوليتهای
قانونی و حقوقی مرتبط با عملکرد آزمایشگاه در خارج و داخل دانشگاه بر عهده آن است .مدیر این واحد شخصی از ميان
اعضای این هسته بوده که با پيشنهاد ریيس دانشکده(ها) ،تصویب شورای پژوهشی ،تایيد معاون پژوهش و فناوری و با
حکم ریيس دانشگاه به مدت  2سال عهده دار این مسئوليت خواهد بود .حکم سایر اعضای آزمایشگاه های تحقيقاتی
توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به مدت  2سال صادر خواهد شد.
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آزمايشگاههای تحقیقاتی در دو قالب گروهی و جامع تقسیم بندی میشوند:
-1-1-3آزمايشگاه تحقیقاتی گروهی :آزمایشگاهی که شرایط ،امکانات و تجهيزات انجام یک یا چند برنامه پژوهشی
را فراهم می کند و متشکل از تعدادی عضو هيات علمی با فعاليت و تخصص در راستای یک برنامه تحقيقاتی مشخص
است .با بهم پيوستن چند آزمایشگاه تخصصی ،آزمایشگاه تحقيقاتی گروهی قابل تشکيل است.
-2-1-3آزمايشگاه تحقیقاتی جامع :شامل آزمایشگاههای تحقيقاتی گروهی که موفق به کسب اعتبار مرجع و
استاندارد از مراجع ذی صلاح شوند .این آزمایشگاه ها می توانند نمونه هایی برای آزمون از آزمایشگاه های دیگر دریافت
کنند که به آزمون های بسيار تخصصی و پيچيده ،بعضا با استاندارهای خاص نياز دارند .این آزمایشگاه ها می توانند با
کسب اعتبار "آزمایشکاه معتمد" آزمایش های معينی را برای سازمانی مشخص بر اساس استانداردهایی که برای آن
تعيين میکند ،انجام دهند.

 -2-3هسته پژوهشی:
گروهی از پژوهشگران هستند که با شرایط زیر به فعاليت پژوهشی و فناوری می پردازند و مسئول هسته پژوهشی با
پيشنهاد ریيس دانشکده)ها( ،تصویب شورای پژوهشی ،تایيد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با حکم رئيس دانشگاه به
مدت  2سال مسئوليت مدیریت هسته پژوهشی را بر عهده خواهد داشت .حکم سایر اعضای هسته های پژوهشی توسط
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به مدت  2سال صادر خواهد شد.
 -3-2-1هسته پژوهشی اعضای هيئت علمی :متشکل از  3تا  5عضو هيئتعلمی از دانشگاه است که دارای تجربه
پژوهشی همسو هستند و بر مبنای یک برنامه هدفمند و مصوب پژوهشی در دانشکدهها فعاليت مینمایند و یک نفر از
آنان با انتخاب اعضا به عنوان مدیر هسته به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده جهت تصویب معرفی می شود.
 -2-2-3هسته پژوهشی دانشجویی :تشکيل این هسته ها مطابق با شيوه نامه "تشکيل و فعاليت هسته های پژوهشی
دانشجویی دانشگاه شهرکرد" مصوب  76/7/25است.

تبصره  -1هسته های پژوهشی دانشجویی می توانند یا به شکل مستقل (مطابق با ساختار پيشنهاد شده در
شيوه نامه مربوطه) و یا تحت راهنمایی هسته های پژوهشی اعضای هيئت علمی فعاليت نمایند.
 -3-3گروه پژوهشی :متشکل از  6عضو هيئت علمی دانشگاه بوده که دارای تجربه پژوهشی همسو هستند .این
افراد بر مبنای یک برنامه هدفمند و مصوب پژوهشی و فناوری در زمينه تخصصی معين و مشخص در دانشکده ها ،مراکز
پژوهشی و پژوهشکدهها فعاليت مینمایند .مدیر گروه پژوهشی با پيشنهاد رئيس دانشکده/مرکز پژوهشی/پژوهشکده،
تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ،تایيد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با حکم ریيس دانشگاه به مدت  2سال
مسئوليت گروه پژوهشی را برعهده خواهد داشت .سایر اعضای گروه های پژوهشی توسط روسای دانشکده/مراکز
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پژوهشی /پژوهشکده به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی و با حکم ایشان به مدت  2سال عهده دار مسئوليت
خواهند بود.
 -3-4پژوهشکده (مرکز تحقیقات) :نوعی واحد پژوهشی با ماهيت بينرشتهای و یا بين دانشکدهای است که از
دو یا چند آزمایشگاه /گروه /هسته پژوهشی تشکيل شده و بر اساس یک یا چند برنامه پژوهشی و فناوری فعاليت میکند.
این واحد دارای حداقل  3گروه پژوهشی مرتبط با ماموریت آن است .هم چنين دانشگاه می تواند با مشارکت سایر
دانشگاهها و یا دستگاههای اجرایی دیگر اقدام به تشکيل این واحد نماید .روسای پژوهشکده ها به پيشنهاد معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه و با حکم رئيس دانشگاه به مدت  2سال عهده دار مسئوليت خواهند بود.

ماده  -4وظايف شورای پژوهشی دانشگاه مرتبط با واحدهای پژوهشی:
 تصویب و به روز رسانی آیيننامهها و شيوه نامه های مربوط به تاسيس ،حمایت ،ارزیابی ،ارتقا و انحلال واحدهایپژوهشی دانشگاه
 بررسی و تصویب درخواستهای توسعه ،ادغام یا حذف گروهها و هستههای پژوهشی و ارسال آن برای هيات ریيسهدانشگاه جهت بررسی و تصویب نهایی
 بررسی اوليه و تصویب درخواست صدور مجوز تاسيس واحدهای پژوهشی ارسال آن برای هيات ریيسه دانشگاه جهتبررسی و تصویب و پس از آن ارسال به هيات امنا جهت تصویب نهایی
 ارزیابی ساليانه فعاليت و عملکرد واحدهای پژوهشی بررسی اوليه و تصویب انحلال واحدهای پژوهشی ،ارسال مصوبه به هيات رئيسه جهت بررسی و تصویب و سپس ارسالآن به هيات امنا جهت بررسی و تصویب نهایی
 تصویب ،نظارت و بررسی خاتمه طرحهای پژوهشی مربوط به هر یک از واحدهای پژوهشی دانشگاهتبصره  -2طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت و جامعه در شورای فناوری دانشگاه مورد بررسی قرار می گيرند.
 بررسی تامين نيروی انسانی در مراکز پژوهشی و پژوهشکدههای دانشگاه ،ارسال آن برای هيات ریيسه دانشگاه جهتبررسی و تصویب و پس از آن ارسال به هيات امنا جهت تصویب نهایی
 تصویب برنامههای رفع موانع واحدهای پژوهشی و اتخاذ راهکارهای تشویقی جهت افزایش کمی و کيفی بروندادهایپژوهشی
 بررسی و تصویب تعرفههای پيشنهادی خدمات آزمایشگاهی و ارسال آن به شورای آزمایشگاه مرکزی جهت تصویبنهایی
 بررسی گزارش ساليانه گزارش درآمد اختصاصی و هزینه کرد واحدهای پژوهشی بررسی و تصویب اوليه ارتقا واحدهای پژوهشی دانشگاه و ارسال مصوبه به هيات ریيسه جهت بررسی و تصویب نهایی تعيين و تصویب و روزآمد کردن شاخصهای ارزیابی ساليانه هریک از واحدهای پژوهشی تصویب اولویتهای پژوهشی هر واحد پژوهشی مطابق با برنامه راهبردی دانشگاه و اولویت های شورای عالی عتف4

 تصویب نيازهای تجهيزاتی ،انتشاراتی ،اطلاعاتی و علمی واحدهای پژوهشی دانشگاه و ارسال مصوبه به هيات ریيسهجهت بررسی و تصویب نهایی
 تعيين و تصویب شرح وظایف مدیران و مسئولان واحدهای پژوهشی و ارسال آن به هيات ریيسه جهت تصویب نهایی -بررسی سایر امور مربوط به واحدهای پژوهشی که در فهرست شرح وظایف فوق ذکر نشده است.

ماده  :5نحوه تاسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی
واحدهای پژوهشی بر اساس اولویتهای نقشه جامع علمی کشور ،اولویت های شورای عالی عتف ،اهداف برنامه
راهبردی دانشگاه و شرایط مندرج در این شيوه نامه تاسيس میشوند.

 -5-1شرايط عمومی تاسیس واحدهای پژوهشی:
 -5-1-1تهيه طرح توجيهی مبنی بر ضرورت تاسيس واحد پژوهشی و ارایه آن به شورای پژوهشی دانشگاه
 -5-1-2ارایه ماموریت و اهداف کوتاه مدت  2ساله و بلند مدت  5ساله واحد پژوهشی
 -5-1-3ارایه فهرست امکانات (فضای فيزیکی و پشتيبانی پژوهشی) در زمينه مورد تقاضا
 -5-1-4ارایه برنامه کاربردی در زمينه مورد تقاضا و نوع همکاری با بخش های مختلف صنعت و جامعه
تبصره -3اطلاعات فوق الذکر ابتدا در جلسه شورای دانشکده(ها) بررسی و پس از تصویب جهت طرح در جلسه
شورای پژوهشی دانشگاه به دبير شورای پژوهشی ارسال می گردد.

 -5-2شرايط اختصاصی تاسیس واحدهای پژوهشی:
انواع واحدهای پژوهشی شامل آزمایشگاه های تحقيقاتی گروهی و جامع ،هسته های پژوهشی هيئت علمی ،گروه های
پژوهشی و پژوهشکده ها می باشند و شرایط اختصاصی تاسيس به صورت زیر است:
 -1-2-5شرايط تاسیس آزمايشگاه تحقیقاتی گروهی:
 معرفی اعضای متقاضی تاسيس آزمایشگاه گروهی سابقه اجرایی آزمایشگاه مشابه در ایران و یا در خارج از کشور رابطه آزمایشگاه فعلی با فعاليتهای پژوهشی متقاضی یا متقاضيان ارایه برنامه تحقيقاتی با توجيه فنی و اقتصادی در مراحل تاسيس و بهرهبرداری5

 پيشبينی و اختصاص فضای فيزیکی مناسب با ارایه مجوز اختصاص فضای فيزیکی از واحدهای دانشگاهی پيشبينی دستگاهها و تجهيزات مورد نياز ارتباط تخصصی با واحد دانشگاهی موردنظر معرفی سازمانها و موسسات همکار به همراه نوع و ميزان حمایت (مالی و تجهيزاتی) ارایه پيشنهاد به همراه مدارک به گروه آموزشی واحد دانشگاهی و بررسی و تصویب آن ارایه مصوبه گروه آموزشی به شورای آموزشی -پژوهشی دانشکده به منظور بررسی و تصویب ابلاغ مصوبه دانشکده به دبير شورای پژوهشی دانشگاه جهت بررسی و طرح در جلسه شوراتبصره  :4آزمایشگاه گروهی میتواند به صورت بينرشتهای و بين واحدهای دانشگاهی مشترک تاسيس شود.

 -2-2-5شرايط تاسیس آزمايشگاه تحقیقاتی جامع:
 -کسب اعتبار مرجع و استاندارد از مراجع ذی صلاح لازمه تشکيل این نوع از آزمایشگاه ها می باشد.

 -5-2-3شرايط تاسیس هسته های پژوهشی اعضای هیات علمی :متشکل از حداقل  3و حداکثر  5عضو هيئت
علمی از دانشگاه است که دارای تجربه پژوهشی همسو هستند و بر مبنای یک برنامه هدفمند و مصوب پژوهشی و
فناوری در دانشکدهها فعاليت مینمایند .متقاضيان ایجاد هسته های پژوهشی بایستی موارد زیر را جهت آغاز روند بررسی
ارایه نمایند:
-

معرفی مشخصات و سوابق اعضای هيات علمی متقاضی ایجاد هسته پژوهشی در دانشکدهها

-

معرفی یکی از اعضای اصلی به عنوان مدیر هسته به شورای دانشکده

-

ارایه کپی حکم کارگزینی اعضای هيات علمی متقاضی ایجاد هسته پژوهشی در دانشکدهها

-

تکميل فرمهای مربوطه

 -5-2-4شرايط تاسیس گروه پژوهشی:
متشکل از  6عضو هيئت علمی دانشگاه بوده که دارای تجربه پژوهشی همسو هستند و بر مبنای یک برنامه هدفمند و
مصوب پژوهشی در زمينه تخصصی معين و مشخص در مراکز پژوهشی و پژوهشکدهها فعاليت مینمایند .متقاضی ایجاد
گروه پژوهشی بایستی موارد زیر را پس از تصویب در دانشکده جهت طرح در شورا به دبير شورای پژوهشی دانشگاه ارایه
نماید:
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-

معرفی گروههای پژوهشی و اهداف ایجاد آن ها

-

ارایه مشخصات و سوابق پژوهشی و فناوری پژوهشگران

-

معرفی مدیر گروه پس از تصویب در دانشکده

-

تکميل فرمهای مربوطه

 -5-2-5شرايط تاسیس پژوهشکده:
-

جهت ایجاد پژوهشکده وجود حداقل  3گروه پژوهشی الزامی است .مراکز پژوهشی/پژوهشکده به صورت عرضه
محور توسط دانشگاه ایجاد می شوند ولی در صورت مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی به صورت
تقاضا محور و به صورت مشترک نيز قابل تاسيس هستند .پژوهشکده های عرضه محور و تقاضا محور از نظر
شرایط تاسيس ،نحوه فعاليت ،حمایت و ارزیابی و انحلال تابع این شيوه نامه خواهند بود .بر خلاف پژوهشکده
های عرضه محور که دانشگاه حمایت مالی از آنها را طبق این آیين نامه در شرایط خاصی بر عهده دارد ،حمایت
مالی از پژوهشکده های تقاضا محور به صورت مشترک و با در نظر گرفتن سهم حمایتی دانشگاه و دستگاه های
اجرایی یا بخش خصوصی انجام خواهد شد .پس از تصویب درخواست تاسيس پژوهشکده ها در شورای پژوهشی
دانشگاه ،مصوبه جهت طی مراحل تصویب نهایی به هيات ریيسه و سپس هيات امنا ارسال خواهد شد .موارد زیر
جهت شروع مراحل تاسيس می بایست به شورای پژوهشی دانشگاه ارایه شوند:

-

معرفی حداقل  3گروه پژوهشی و اهداف ایجاد آنها

-

ارایه مشخصات و سوابق پژوهشی و فناوری پژوهشگران

-

ارایه کپی حکم استخدامی پژوهشگران

-

تکميل فرمهای مربوطه

ماده  :6حمايت و پشتیبانی مالی از واحدهای پژوهشی
 -6-1منابع مالی واحدهای پژوهشی می تواند از محل درآمدهای اختصاصی واحد پژوهشی ،کمک های دانشگاه،
قراردادهای منعقد شده در قالب فعاليتهای پژوهشی و خدماتی و نيز کمک های خيرین تامين میشود.
 -6-2مقدار  66درصد از درآمد اختصاصی هر واحد پژوهشی جهت تجهيز ،تعمير و نگهداری تجهيزات ،نيروی انسانی و
کليه امور مربوطه به صورت تنخواه در اختيار ریيس واحد پژوهشی قرار میگيرد.
 -6-3جهت خرید تجهيزات پيشرفته و گرانقيمت در صورتی که درآمد اختصاصی واحد پژوهشی کافی نباشد،
مابهالتفاوت آن با طی مسير اداری مصوب از طریق اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
 -6-4هر گونه عقد قرارداد واحدهای پژوهشی با سایر دستگاهها و یا شرکتهای خصوصی ،از طریق معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه به انجام می رسد.
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ماده  :7تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای پژوهشی
 -7-1واحد پژوهشی میتواند با موافقت هيات ری يسه دانشگاه ،از اعضای هيات علمی و غيرهيات علمی موجود در
گروههای آموزشی دانشگاه ،به صورت ماموریت با لحاظ مشوق های قانونی مصوب ،نيروی انسانی پژوهشگر مورد نياز
خود را تامين نماید.
 -7-2واحدهای پژوهشی میتوانند در چارچوب آیيننامه اداری استخدامی با تایيد شورای پژوهشی دانشگاه و هيات
ریيسه دانشگاه از خدمات سایر پژوهشگران استفاده نمایند.
 -7-3پژوهشکده/مرکز میتواند نيروی انسانی مورد نياز خود را از اعضای هيات علمی رسمی شاغل در سایر موسسات
آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری که متقاضی انتقال خدمت خود به واحدهای پژوهشی
دانشگاه هستند ،با تایيد شورای پژوهشی دانشگاه و سپس تصویب هيات ریيسه و هيات امنای دانشگاه تامين نمایند.
 -7-4پژوهشکده/مرکز می تواند جهت تامين نيروی انسانی موردنياز اعم از پژوهشگر و کارشناس در یک بازه زمانی
مشخص با رعایت آیيننامه اداری استخدامی بدون ایجاد تعهد استخدامی برای دانشگاه به صورت عقد قرارداد ،نيازهای
خود را مرتفع نماید.
 -7-5حمایت مالی اصلی از هستههای پژوهشی دانشجویی توسط بنياد نخبگان به انجام می رسد.

ماده  :8نظارت و ارزيابی
 -8-1واحد پ ژوهشی موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در قالب فرم های موجود و بر اساس شاخصهای مصوب
وزارت عتف و در مقاطع زمانی که توسط شورا اعلام میشود ،ارایه نماید.
 -8-2نظارت اوليه بر فعاليت واحدهای پژوهشی بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه بوده که پس از تصویب برای تایيد
نهایی به هيئت ریيسه دانشگاه ارسال خواهد شد.
تبصره  :5کليه واحدهای پژوهشی باید در چارچوب برنامه راهبردی دانشگاه شهرکرد و اسناد بالادستی فعاليت نمایند.

ماده  :9انحلال واحد پژوهشی
 -7-1واحدهای پژوهشی در صورت عملکرد ضعيف و عدم نياز به تداوم فعاليتهای آن با تصویب شورا و تشخيص و
تصویب هيات ریيسه دانشگاه و هيات امنا منحل میگردند.
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 -7-2در صورت انحلال مراکز پژوهشی یا پژوهشکده ،اعضای هيات علمی و کارکنان داری شرایط استخدامی ،با تشخيص
هيات ریيسه دانشگاه به سایر واحدهای پژوهشی یا سایر بخشهای دانشگاه انتقال خواهند یافت .کليه تجهيزات و اموال
واحدهای پژوهشی متعلق به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد می باشد.

این آیين نامه در  7ماده و  5تبصره پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  1378/7/13در تاریخ  78/7/26به
تصویب هيات ریيسه دانشگاه شهرکرد و در تاریخ  1378/11/68به تصویب هيات امنای دانشگاه شهرکرد رسيد و از تاریخ
تصویب ،لازمالاجرا است.
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