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 :مقدمه

، دستورالعمل تأسیس، 9/22/2879مورخ  8248_أ_ا به شماره عتفهمه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهنابه استناد آیین 

حدهای پژوهشی این های واسازی و هماهنگی فعالیتهبهین منظوربهفعالیت و انحلال واحدهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی 

 دانشگاه تهیه و تدوین شده است.

وزارت متبوع  9/22/2879نامه مورخ منظور از واحد پژوهشی، تمامی ساختارهای پژوهشی مندرج در آیین :تعریف واحد پژوهشی

 باشد.میو پژوهشکده  است که شامل گروه پژوهشی، هسته پژوهشی، مرکز تحقیقات، آزمایشگاه تحقیقاتی

 :پژوهشکده -6

 مرهای مستای از فعیالیتپژوهشکده یک واحد پژوهشی است که با دست کم سه گروه پژوهشی و بر پایه مجمیوعه :تعریف -

نند. کها در ارتباط با اهداف اصلی پژوهشکده فعالیت میگیرد. تمامی این گروهدر یک حوزه تحقیقاتی گسترده شکل می

های یک دانشکده و حتی دانشگاه فراتر واحدهای پژوهشی از محدوده فعالیتهای تحقیقاتی این نوع از ها و برنامهپروژه

ای( برای رفع نیاز مشخص در صنعت یا جامعه رشتههای میان و چندویژه در حوزهها )بهکارگیری نتایج پژوهشبوده و بر به

 گویی به مباحث و موضوعات نظری و آکادمیک تأکید دارد.یا پاسخ

تأمین منابع پژوهشکده از محل منابع عمومی پژوهشی دانشگاه و درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات و  :یامور مالی و اجرائ -

اه شورای پژوهشی دانشگ تأییدباشد. منابع مالی به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده، خدمات پژوهشی توسط مرکز می

هیأت علمی پژوهشی و  اعضایتواند از میان یگردد. همچنین پژوهشکده مو تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می

س رئی .کارگیری کندمستقل یا وابسته به صورتبهآموزشی با تصویب شورای پژوهشی و شورای دانشگاه اعضایی را 

 پژوهشکده به پیشنهاد معاون پژوهشی و موافقت رئیس دانشگاه منصوب خواهد شد.

 رد واحد، ساله یک برنامه در شده بینیپیش پژوهشی هایفعالیت رایاج برای پژوهشی واحد درخواست مورد بودجه تأمین

موارد مالی و  .نماید تأمین هاسازمان با ارتباط محل از بتواند را هاهزینیه از درصد 54 کم دست که شودمی تأمین صورتی

 شود.های دارای ردیف بودجه دولتی اجرا میجذب نیرو مندرج در این بند در خصوص غیر پژوهشکده

 :مرکز تحقیقات -9

، های پژوهشیبه لحاظ ویژگی وشود دو گروه پژوهشی تشکیل می مرکز تحقیقات یک واحد پژوهشی است که از :تعریف -

با این تفاوت که دارای سطح فعالیت و حوزه تحقیقاتی محدودتری نسبت ، و مالی شبیه پژوهشکده است اداری، ساختاری

ای هگیرد و بجز موارد خاص، فاقد فعالیتمرکز در ارتباط با صنعت و جامعه شکل می باشد. فعالیتبه یک پژوهشکده می

 نظری و بنیادی است.

 . مرکز تحقیقات مشترک1 . مرکز تحقیقات مستقل2 :توانند دو نوع باشدمرکز تحقیقات می :انواع -

 شود و بدون مشارکت واحدهایمیزیر نظر دانشگاه است با دو گروه پژوهشی تأسیس مرکز تحقیقات مستقل که کاملاً  -2-1

 پردازد.دیگر به فعالیت می

و نیروی انسانی دانشگاه و نیز مشارکت مادی، معنوی و  های علمی، پژوهشیمرکز تحقیقات مشترک با پشتیبانی -1-1

 زگیرد. بودجه این نوع مراکالمللی شکل میبین یاتخصصی یک دانشگاه، پژوهشگاه، سازمان یا نهاد اجتماعی داخلی 



 

خارج  توانند در محلیشود. این مراکز تحقیقاتی میتحقیقاتی بر طبق توافق و تصویب هر دو طرف تعیین و هزینه می

 المللی قرار داشته باشند.و مراکز پژوهشی داخلی و بین هااز دانشگاه و یا در درون دانشگاه

 شورای پژوهشی و تصویب تأییدهای تابع آن، باید به هر گونه تغییر در عنوان مراکز )هر دو نوع( و یا گروه :گذاریسیاست -

 هیأت علمی مستقل یا وابسته داشته باشد. اعضایبر طبق مقررات،  نندتواهیأت رئیسه دانشگاه برسد. هر دو نوع مرکز می

تحقیقات و  تأمین منابع پژوهشکده از محل منابع عمومی پژوهشی دانشگاه و درآمدهای حاصل از ارائه :امور مالی و اجرائی -

اه شورای پژوهشی دانشگ تأییدباشد. منابع مالی به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده، خدمات پژوهشی توسط مرکز می

هیأت علمی پژوهشی و آموزشی با  اعضایتواند از میان گردد. همچنین مرکز میو تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می

رئیس  (.2کارگیری کند )پیوست شماره مستقل یا وابسته به صورتبهاعضایی را تصویب شورای پژوهشی و شورای دانشگاه 

 مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی و موافقت رئیس دانشگاه منصوب خواهد شد.

 واحد، ساله یک برنامه در شده بینیپیش پژوهشی هایفعالیت اجرای برای پژوهشی واحد درخواست مورد بودجه تأمین

 .نماید تأمین هاسازمان با ارتباط محل از بتواند را هاهزینیه از درصد 54 کم دست که شودمی تأمین صورتی در

 :گروه پژوهشی -1

هیأت علمی )حداقل استادیار( برای اجرای برنامه یا موضوع پژوهشی خاصی تشکیل  اعضایتواند با همکاری گروه پژوهشی می

 :های پژوهشی دو نوع خواهند بودشود. گروه

ص ای به تشخیای و چندرشیتهدانشکدهای، میانرشتهاین گروه پژوهشی بر طبق نیازهای میان :ژوهشی مستقلگروه پ -8-2

گیرد و هدف آن برآورده ساختن نیازهای شکل می و تصویب شورای دانشگاهمعاونت پژوهشی  تأیید، و پیشنهاد دانشکده

المللی، لاوه بر کسب درآمد از مراکز داخلی و یا بینتوانند عهای پژوهشی میپژوهشی محدود و خاص است. این گروه

دانشگاه در بودجه سالانه از کل اعتبارات  هیأت رئیسهشورای پژوهشی دانشگاه و تصویب  تأییددر صورت نیاز با 

ه درا ذیل یک پژوهشک هاآنتواند تحقیقاتی نیز برخوردار شوند. در صورت همراستا بودن سه گروه پژوهشی، دانشگاه می

 ساماندهی کند. این گروه در محل دانشکده پیشنهاددهنده مستقر خواهد شد.

این گروه بر طبق نیازهای مقطعی و توسط عضو هیأت علمی برای حداقل  :محور )هسته پژوهشی(گروه پژوهشی پروژه -8-1

که به  های مختلف علم استشود و هدف آن مطالعه بر روی موضوعات خاص پژوهشی در حوزهسه سال تشکیل می

ژوهشی های پنامه هستههای پژوهشی بر طبق شیوهتصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسییده است. تشکییل این هسیته

 (.1دانشگاه خواهد بود )پیوست شماره 

بینی شده در های پژوهشی پیشتأمین بودجه مورد درخواست واحد پژوهشی برای اجرای فعالیت :امور مالی و اجرائی -

های واحد را بتواند از محل ارتباط با درصد از هزینه 54شود که دست کم له واحد، در صورتی تأمین میبرنامه یک سا

 معاون پژوهشی دانشگاه برای تأییدها تأمین نماید. رئیس گروه پژوهشی مستقل به پیشنهاد رئیس دانشکده و سازمان

 شود.انتصاب به رئیس دانشگاه معرفی می

 

 :آزمایشگاه تحقیقاتی -4



 

ا دائم )یا مقطعی( ب صورتبههای مختلف و آزمایشگاه تحقیقاتی نوعی واحد پژوهشی است که بر طبق نیاز حوزه :تعریف -

وسط گیرد و تشورای پژوهشی دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه زیر نظر مدیریت امور پژوهشی دانشگاه شکل می تأیید

 شود.میته راهبری آن آزمایشگاه خاص اداره میهای دانشگاه و نیز کآزمایشگاه گذاریسیاستشورای 

های تحقیقاتی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و درآمد حاصل از ارائه خدمات به بودجه آزمایشگاه :امور مالی و اجرائی -

 و دانشجویان تأمین خواهد شد. پژوهشگران، استادان

 واحد، ساله یک برنامه در شده بینیپیش پژوهشی هایفعالیت اجرای برای پژوهشی واحد درخواست مورد بودجه تأمین

 .نماید تأمین هاسازمان با ارتباط محل از بتواند را هاهزینیه از درصد 54 کم دست که شودمی تأمین صورتی در

 شود.رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی به پیشنهاد معاون پژوهشی و موافقت رئیس دانشگاه تعیین می

 :وهشیالزامات ایجاد واحد پژ -5

 نگرانهای و آینیدهو منطقه ای محلی، ملیهدارا بودن برنامه جیامع پژوهشی مبتنی بر اسنیاد بالادسیتی، نیاز -5-2

 های نسبی در دانشگاه برای پاسخ به نیازهای پژوهشی جامعه و صنعتها و مزیتوجود توانمندی -5-1

 های واحد پژوهشینحوه تأمین هزینه -5-8

ها قادر به انجام آن نیستند )از لحاظ نوع پژوهش، که معاونت پژوهشی دانشکده های تخصصی و خاصینیاز به پژوهش -5-0

 و ...( مالی، حوزه فعالیت مسائل

 های متقاضی اجرای طرح )برای واحدهای پژوهشی مشترک(ها و دستگاهنامه یا قرارداد همکاری با سازمانانعقاد تفاهم -5-5

 زامی است.. ال508 ؛ و501 ؛ و502دارا بودن سه شرط  :تبصره

 :فرایند درخواست تأسیس -1

 به معاونت پژوهشی دانشگاه 8ارائه درخواست به همراه مستندات مندرج در ماده  -1-2

 در صورت کامل بودن مستندات، بررسی و طرح درخواست در شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر تا یکماه پس از دریافت -1-1

 اقدام بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه -1-8

 ام نتیجه نهایی توسط شورای دانشگاهبررسی و اعل -1-0

 :فعالیت و ارزیابی -7

 :شودریزی میفعالیت هر واحد پژوهشی بر اساس سه منبع زیر برنامه -9-2

 ابلاغ انتظارات رئیس دانشگاه در هر سال -9-1

 هیأت علمی پژوهشی دانشگاه اعضاینامه وظایف آیین -9-8

 های مصوب شورای پژوهشی دانشگاهسیاست -9-0

ست تا پایان فروردین ماه هر سال برنامه فعالیت خود را که به تصویب شورای پژوهشی هر واحد پژوهشی موظف ا -9-5

 واحد رسیده است، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه دهد.

 معاونت پژوهشی موظف است برنامه واحدها را بررسی و برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه آماده کند. -9-1

ها در نا به ضرورت ارائه گزارش به واحدهای دانشگاه و سایر نهادها و سازمانهای واحدهای پژوهشی بارزیابی فعالیت -9-9

 طول سال از سوی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه انجام شود.



 

 شود.نتایج ارزیابی سالانه برای هر گونه تصمیم به شورای دانشگاه ارسال می -9-0

زم است به همراه درخواست، برنامه سال بعد برای جذب عضو هیأت پژوهشی و عضو اداری برای هر واحد پژوهشی، لا -9-7

 گذشته به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود. دو سالو عملکرد 

های ارزیابی را به واحدهای پژوهشی ابلاغ و واحدها مکلفند تا پایان مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در هر سال شاخص -9-24

 اردیبهشت ماه گزارش و مستندات را ارائه نمایند.

اعتبار از محل اعتبار تحقیقات دانشگاه در صورت قابل قبول بودن عملکرد دوره قبل منتهی به درخواست تأمین  -9-22

 پذیر است.امکان

معرفی پژوهشگر برتر واحد پژوهشی در صورت قابل قبول بودن عملکرد واحد در دوره منتهی به درخواست و بر طبق   -9-21

پذیر است. امتیاز پژوهشگر برتر معرفی شود( امکانه انجام میضوابط تعیین شده شورای پژوهشی دانشگاه )که سالان

وقت( با ادغام با دانشکده و یا واحد وقت و نیمهعضو هیأت علمی )تمام 25شده از سوی واحدهای پژوهشی با کمتر از 

 شود.پژوهشی دارای عضو هیأت علمی پژوهشی مقایسه می

 ی نیروی انسانی )شامل علمی و اداری( و تجهیزات باشد.هاکننده هزینهدرآمد واحد پژوهشی باید جبران -9-28

بینی شده در برنامه یک ساله های پژوهشی پیشتأمین بودجه مورد درخواست واحد پژوهشی برای اجرای فعالیت -9-20

ها تأمین های را بتواند از محل ارتباط با سازماندرصد از هزینیه 54شود که دست کم واحد، در صورتی تأمین می

 .نماید

یلی های تحصتواند برابر برنامه پیشنهادی، اعضایی با رشته، واحد پژوهشی میموردنیازهیأت علمی  اعضایدر تأمین  -9-25

هیأت علمی، رویکرد  اعضایمتفاوت و مرتبط با برنامه را به شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد نماید. در تأمین 

 ای اولویت دارد.رشتهمیان

ها و جامعه اختصاص های کاربردی در ارتباط با نیازهای سازمانحدهای پژوهشی به پژوهشهای علمی واعموم فعالیت -9-21

 ها انجام شود.دانشکدهتواند در درونهای علمی بنیادی و نظری میدارد و فعالیت

 شد. نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هزینه خواهدها برابر آییندرآمد حاصل از جذب اعتبارات پژوهشی سایر سازمان -9-29

 :انحلال -8

در صورتی که سه سال پیاپی عملکرد واحد پژوهشی غیر قابل قبول و ضعیف ارزیابی شود، شورای دانشگاه بر طبق  -0-2

 تواند نسبت به انحلال و یا ادغام واحد پژوهشی اقدام نماید.نظر معاونت پژوهشی دانشگاه می

 :های کلی انحلال واحد پژوهشی به قرار زیر استشاخص -0-1

 برنامه پیشنهادی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه عدم اجرای -

 عدم تطابق فعالیت با حدود انتظارات رئیس دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه -

 های سالانهدرصد هزینه 54ناتوانی در تأمین دست کم  -

 ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر با جامعه و صنعت -

گیرد و در صورت مربوط در اختیار اداره تدارکات و انبار قرار میاموال و تجهیزات واحد منحل شده با طی تشریفات  -0-8

 شود.ادغام، تمامی امکانات به واحد جدید منتقل می



 

نامه ها برابر آیینهیأت علمی واحد منحل شده در صورت اعلام نیاز سایر واحدهای پژوهشی و یا دانشکده اعضای -0-0

د را ادامه خواهند داد. در صورت عدم نیاز به خدمات علمی هیأت علمی پژوهشی دانشگاه فعالیت خو اعضایوظایف 

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رفتار هیأت علمی دانشگاه اعضاینامه استخدامی عضو پژوهشی، دانشگاه برابر آیین

 خواهد کرد.

 مسئولیت نظارت بر شرایط و اقدام به انحلال بر عهده شورای دانشگاه است. -0-5

 

به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه  0/24/2870و در تاریخ شورای پژوهشی دانشگاه  تأییدبه  84/47/2870ر تاریخ این دستورالعمل د

 موافقت هیأت امنای دانشگاه را کسب کرده است. 0/22/2870و پس از بررسی در کمیسیون دائمی، در تاریخ رسیده 

  


