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تعالیبسمه  

 معاونت آموزشی و پژوهشی

اساتيد های پژوهشیهسته نامهآیين  

 
های های پژوهشی و انجام پژوهشمنظور ایجاد و تقویت هستهبهحیدریه تربتهای دانشگاه نامه در جهت اجرای سیاستاین آیین

 شود.به اجرا گذاشته می و های آموزشی مستعد و واجد شرایط تنظیمدر گروه داردر راستای موضوعات اولویت گروهی

 

 . تعریف هسته پژوهشی: 1ماده 

که دارای سابقه های معتبر یا اساتید سایر دانشگاه و اساتید مدعو دانشگاه تربت حیدریه ت علمیای متشکل از اعضای هیأبه مجموعه

 شود. های علمی دارند هسته پژوهشی گفته میفعالیتاند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب تجربه پربار پژوهشیو 

 مند شوند. های آموزشی نیز بهرهت علمی دیگر گروهأتوانند از اعضای هیای میهای بین رشتهها در فعالیتهسته : 1تبصره

 

 اهداف و وظایف: . 2ماده

 اهداف و وظایف هسته پژوهشی عبارت است از : 

های جهت افزایش توان و اعتالی جایگاه علمی دانشگاه و دستیابی روزافزون به یافته های برنامه محور، درانجام دادن پژوهش الف(

 علمی نوین و ارتقای سهم دانشگاه در گسترش مرزهای دانش

 .کنداسی کشور کمک میهایی که به حل معضالت اسانجام دادن پژوهش ب(

 مهیا کردن محیط علمی پویا و مولد علم و برنامه محور ( پ

 های مشترک پژوهشی های پژوهشی و تقویت فعالیتسازماندهی گروه (ت

 

 :. شرایط تشکيل هسته پژوهشی3ماده 

 گردد: ت علمی و با شرایط زیر تشکیل میأهسته پژوهشی بنابه تقاضای اعضای هی

، توسعه علمی دانشگاههمچنین کشور و دار اولویت و موضوعات با نیازهای علمی مربوطههسته تشکیل هدف به منظور تناسب  الف(

  باشد.کشور اجرایی های اعالم شده یک سازمان طرح مطروحه حداقل بایستی جزوء اولویتعنوان و هدف 

 .باشدن و مصوب داشته پژوهشی برنامه سه ساله پژوهشی مدوهسته  ب(
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 تقاضای تشکیل هسته پژوهشی و برنامه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد.  (پ

یید در شورای پژوهشی دانشگاه جهت د ساالنه هسته پژوهشی را پس از تأمدیر هسته پژوهشی موظف است که گزارش عملکر (ت

 بررسی نهایی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.

 

 . شرایط اعضای اصلی هسته پژوهشی:4ماده 

 قابل تشکیل است. های معتبریا سایر دانشگاه حیدریهعضو مدعو دانشگاه تربت دوو  ت علمیأعضو هییک هسته پژوهشی با حداقل 

 صورت مشترک انجام شود. بایست توسط تمام اعضای هسته بههر طرح پژوهشی و مقاله مستخرج از آن می

غیر این صورت هسته  و در باشدهر طرح پژوهشی حداکثر یک سال پس از شروع کار هسته می هپیشنهاد تصویبمهلت  :2تبصره 

بایست مطابق فرمت طرح میگزارش  است. ینیید وزارتأمقاله معتبر مورد تحداقل یک ام طرح پژوهشی پذیرش شرط اتمگردد. لغو می

( تحویل گردد )موضوعات مربوط به PDFو  WORDای همراه با سی دی )فایل نگارش پژوهشی دانشگاه در دو نسخه به رنگ قهوه

 باشند(.زعفران ملزم به یک نسخه اضافی برای پژوهشکده زعفران دانشگاه می

 گیرد.تواند مورد حمایت قرار میریال می 60.000.000ازای هر طرح پژوهشی حداکثر به مبلغ  هر هسته به :3تبصره 

 بایست عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه باشد.حتمآ میمجری طرح  :4تبصره 

 تواند در دست اجرا داشته باشد.زمان بیش از یک طرح نمیهر هسته هم: 5تبصره 

 

 شتيبانی از هسته های پژوهشی:پ. 5ماده 

هسته پژوهشی بر مبنای برنامه و عملکرد پژوهشی که ساالنه توسط معاونت بررسی خواهد شد، از اعتبارات ریالی و اختیارات الزم برای 

 انجام فعالیت زیر برخوردار است: 

 دانشگاه هسته و در جهت اعتالی جایگاه علمی و ارتباط با مراکز رشد های تحقیقاتی نوآورانه اجرای طرح

 

چنانچه معاونت، پس از بررسی ساالنه، عملکرد هسته را نامطلوب تشخیص داد، موضوع لغو هسته از سوی معاونت در شورای . 6ماده 

 پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد. 

مورد تصویب قرار در هیأت رئیسه  09/10/1397  در شورای پژوهشی و در تاریخ 1397/09/21 در تاریختبصره  5ماده و  6نامه در این آیین

 گرفت.

 


