
 

 

 

 

 

 
گاه ژپوهشی اهیهسته انمهشیوه  طباطبائی هعالم دانش
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 : :مقدمه

ها و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه در تولید منظور تحقق رسالتبه استناد اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور و به نامهشیوه این

های پژوهشی و اهداف توسعه علمی کشور و ایجاد و تقویت انگیزه پژوهشگران برای انجام فعالیت علم و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد

شده است. به این  وزارت عتف تنظیم 49/22/2879مصوب « هانحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه»نامه در راستای آیین

هیأت علمی یا پژوهشگران یک یا چند دانشکده دانشگاه  اعضایترتیب، هسته پژوهشی در حوزه تخصصی و با همکاری گروهی از 

 شود.ای برنامه یا موضوعی پژوهشی تأسیس میعلامه طباطبائی برای اجر

 :اهداف –ماده  

 مندی و هدفمندی پژوهش در دانشگاهایجاد ساختار لازم برای پویایی و نظام -2

 مشارکت در گسترش مرزهای دانش -1

 المللیبندی داخلی و بینهای رتبهارتقای شاخص دانشگاه در نظام -8

 سازی علوم انسانی تلاش برای کاربردی -0

 های اجرائیازی تعامل دانشگاه با صنعت و بخشسزمینه -5

 های پژوهشی دانشجویاناستفاده مؤثر از ظرفیت -1

 های پژوهشی استادان و دانشجویاندهی به فعالیتجهت -9

 ایرشتههای میانتقویت پژوهش -0

 :ارکان -9ماده 

 شورای پژوهشی دانشکده -2

 مدیر هسته -1

 هسته اعضای -8

 :تعریف -1ماده  

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

های علمی و برنامه های پژوهشی مندرج در اسناد بالادستی و قطبیکی از اولویت ساله( برای تولید و ترویج علم درمدت )سهمیان

 :تواند به شرح ذیل باشدهسته می اعضایپردازند. ترکیب است، می هانآراهبردی دانشگاه که ضمناً مرتبط با زمینه تخصصی 

 هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اعضایمدیر هسته پژوهشی، یکی از  -2

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علامه طباطبائی -1

شرط ارتباط تبر داخلی و خارجی؛ بههیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مراکز پژوهشی مع اعضایحداقل دو نفر از  -8

 تخصصی و سابقه علمی به تعداد ضرورت به تشخیص مدیر هسته

 زمانمهبا شرط عضویت  -ها با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاترکارشناسان دانشگاه علامه طباطبائی و سایر سازمان -0

 فقط در یک هسته

 :از شرایط ذیل باشد بایست دارای یکیمدیر هسته پژوهشی می :6تبصره 



 

پژوهشی منتشر شده مرتبط با تخصص هسته پژوهشی در نشریات الف یا ب )به تشخیص مدیریت امور  -مقاله علمی  8 -2

 پژوهشی دانشگاه(

 یا

کتاب منتشر شده )تألیف یا تصنیف( در انتشارات معتبر مرتبط با تخصص هسته پژوهشی )به تشخیص مرکز چاپ و  1  -1

 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه( انتشارات دانشگاه و

 یا

 دانشگاهی انجام یافته مرتبط با تخصص هسته پژوهشی )به تشخیص مدیریت امور پژوهشی دانشگاه(دو پروژه پژوهشی برون -8

 پژوهشگر جدید حسب درخواست و تشخیص مدیر هسته بلامانع است. اعضایافزایش یا کاهش  :9تبصره 

در صورتی که عضو هیأت  .است بلامانع زمانهم طوربه هسته حداکثر در دو عضو عنوانبه علمی هیأت اعضای فعالیت :1تبصره 

عضو  عنوانتواند در دو هسته دیگر بهتنها می زمانهمطور به دانشکده پژوهشی معاون تشخیص به علمی مدیر یک هسته باشد، بنا

 هسته فعالیت نماید.

 :های هسته پژوهشیقلمرو فعالیت -4ماده  

 -با رعایت فرایندهای اجرایی و تضمین کیفیت هر یک –های زیر تواند در زمینهته پژوهشی در اجرای برنامه مصوب خود میهس

 :فعالیت کند

 های تحقیق در حوزه تخصصی مرتبطهای علمی، پایش تحولات علمی و بسط روشدستیابی به آخرین یافته -2

 هاآنانتشار دار و های اولویتتولید مقالات علمی در زمینه -1

المللی برای پذیرش و اجرای ها و مؤسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملی و بینارتباط مؤثر و هدفمند با سازمان -8

 های مطالعاتیپروژه

 ها و کتب در دست اجرا، نشست و سخنرانی در مورد مقالهکارگاه جلسات نقد، بررسی، برگزاری -0

 پردازی تا ثبت نهایینظریههای نقد و ثبت اختراع و اجرای کرسی -5

 ها( و تألیف کتب علمی و درسیگردآوری )به غیر از مجموعه مقالات همایش -1

 جلب همکاری نخبگان ایرانی و غیر ایرانی داخل و خارج از کشور -9

 های قانونی مؤسسات اجرایینامهها و لوایح و آیینارائه پیشنهاد و طرح -0

 ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی و خارج از کشورپی ومشترک  تحقیقاتی هایپروژه در اجرایمشارکت  -7

 های مرتبطسایر فعالیت -24

بنابراین مدیر هسته باید  ؛اهداف تعریف شده برای یک هسته، ممکن است اجرای تمامی وظایف ضروری نباشد بر حسب -توضیح

 ام و توضیح دهد.های ضروری را اعلدر پرسشنامه پیشنهاد تأسیس هسته فعالیت

 :وظایف مدیر هسته -5ماده  

 های مصوب هستهریزی برای اجرای برنامهبرنامه -2

 هسته اعضایپیگیری و نظارت بر فعالیت  -1

 های هسته به معاونت پژوهشی دانشکدهمیزان پیشرفت برنامه ارائه گزارش -8

 هایقالتحقموقع منابع و پرداخت حقپیگیری امور اداری و مالی برای تخصیص به -0



 

 :وظایف عضو هسته -1ماده  

 شدهکار انجامهای در دست اجرا مطابق برنامه مدیر هسته و تقسیمموقع و کامل فعالیتاجرای به -2

 های مصوب هستهبرنامه های درخواستی مدیر هسته ازارائه گزارش -1

 :مراحل تشکیل -7ماده 

 طریق مدیر هسته در پرسشنامه درخواست تأسیس هسته پژوهشی از 5با رعایت چهارچوب کلی مفاد ماده  سالهسهتنظیم برنامه  -2

 ارسال پرسشنامه درخواست تأسیس هسته پژوهشی به معاون پژوهشی دانشکده -1

 بررسی و تصویب درخواست تأسیس هسته پژوهشی مذکور در شورای پژوهشی دانشکده -8

ندی به معاونت پژوهشی دانشگاه برای اولویتپژوهشی مصوب از سوی معاون پژوهشی دانشکده ب ارسال درخواست تأسیس هسته -0

 در شورای پژوهشی دانشگاه

 پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی درخواست تأسیس هسته -5

 تصویب یا رد هسته پژوهشی -1

 انعقاد قرارداد هسته پژوهشی )در صورت تصویب( -9

 صدور حکم مدیر هسته توسط معاون پژوهشی دانشگاه پس از انعقاد قرارداد -0

، باید برنامه سال اول، دوم و سوم خود را نیز تنظیم و ارائه نماید. پس از سالهسهمدیر هسته پژوهشی علاوه بر ارائه برنامه  :6بصره ت

 شود.تصویب نهایی هسته پژوهشی قراردادهایی برای اجرای برنامه هر سال تنظیم می

 اعضایاز آن حتی اگر است. هسته مذکور پس سال  1آن به مدت دوره فعالیت هسته پژوهشی از تاریخ صدور حکم مدیر  :9تبصره 

ن جدید ادامه فعالیت دهد. در ای اعضایتواند با التحصیل یا بنا به دلایلی از هسته پژوهشی جدا شده باشند، میآن بازنشسته، فارغ

 حساب با عضو قبلی و معرفی عضو جدید الزامی است.صورت ارائه تسویه

ای متشکل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی است، کمیته بینی نشدهنامه پیشد زیر که در شیوهموار در :1تبصره 

 :گیری خواهند نمودشورای پژوهشی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه تصمیم اعضایو یک نفر از  ربطذیدانشکده 

 های پژوهشی،با مدیران بازنشسته هسته حسابتسویهنحوه  -2

های پژوهشی که تمامی تعهدات خود را پس از سه سال )مدت زمان مصوب ن تکلیف در خصوص ادامه فعالیت هستهتعیی -1

 اند؛ها( به اتمام نرساندههسته

های پژوهشی که تمامی تعهدات خود را پس از سه سال های دریافت شده توسط مدیران هستهپرداختتعیین تکلیف پیش -8

 اند؛اتمام نرساندهها( به )مدت زمان مصوب هسته

ی های پژوهشاند )هستهگزارشی از فعالیت خود ارائه نداده گونههیچهای پژوهشی که تعیین تکلیف ادامه فعالیت هسته -0

 راکد(؛

 های پژوهشی که با محدودیت اعتبار پژوهانه برای پرداخت تعهدات انجام شده مواجه هستند؛تعیین تکلیف هسته -5

 نامه بر حسب مورد.در آیین بینی نشدهسایر موارد پیش -1

 

 



 

 :های پژوهشیهای هستهعنوان فعالیت -8ماده 

اید بنابراین ب ؛شوندهای پژوهشی برای ارتقای سطح علمی و رتبه دانشگاه از طریق چاپ مقاله یا تألیف کتاب تأسیس میهسته

ا هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی( یا تألیف ی ضایاعنامه پژوهانه و تشویق آثار پروپوزالی مبنی بر چاپ مقاله )طبق ضوابط آیین

)شورای پژوهشی دانشکده و  ربطذیگردآوری کتاب )طبق ضوابط و مقررات مرکز انتشارات دانشگاه( تنظیم و به تصویب مراجع 

 دانشگاه( برسانند.

 شد.ای/دانشگاهی بادانشکده مقاله چاپ شده نباید برگرفته از طرح پژوهشی درون :6 تبصره

 Scopus) المللیهای معتبر بین/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشروط به نشر در نمایهنامهمقالات مستخرج از پایان :9 تبصره

& WOSباشند.(، نیز شامل تعهدات هسته پژوهشی می 

شد. این مقالات مشمول الزحمه پرداخت خواهد به مقاله چاپ شده در قالب هسته پژوهشی بر اساس قرارداد، حق :1تبصره 

 هیأت علمی دانشگاه نیز خواهند بود. اعضایهای تشویق آثار و پژوهانه نامهشیوه

انجامد، در صورت عدم تطابق تاریخ انتشار با تاریخ ها و مقالات گاهی به طول میکه فرایند چاپ کتاببا توجه به این -4تبصره 

 گیرند.رسالی در صورت موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه مورد پذیرش قرار میمراحل سه گانه قرارداد هسته پژوهشی، موارد ا

المللی که در فهرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش مقالات چاپ شده در مجلات بین -5تبصره 

 یا Sciences Citationیا   Social Sciences Citation Indexهایکم در یکی از پایگاهپزشکی قرار داشته باشند و مجلاتی که دست
Humanities Citiation Index گیرندشده باشند؛ با اولویت مندرج در جدول زیر، مورد حمایت قرار می هینما: 

 مقاله علمیجدول میزان حمایت از انتشار 

 مبلغ )ریال( نوع کتاب ردیف

 24التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Web of Science 154مقالات نمایه شده در پایگاه  2

 24التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q1 154مقالات نمایه شده در پایگاه  1

 24التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q2 215مقالات نمایه شده در پایگاه  8

 24التحقیق معادل دانشیار پایه اعت حقس Scopus – Q3 244مقالات نمایه شده در پایگاه  0

 24التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q4 54مقالات نمایه شده در پایگاه  5

 24التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Emerging Sources Citation Inde 95مقالات نمایه شده در پایگاه  1

 24التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق 04 پژوهشی -مقالات علمی 9

 

پژوهشی داخلی  –اند، مورد پذیرش نیست به جز مجلات علمی ( ثبت شدهQ4) Scopusهای با نمایه مقالاتی که در مجله :5تبصره 

 اند.نمایه شده Scopusکه در 

 شود.نمایه اصلی محسوب میعنوان ای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، بالاترین نمایه بهاگر نشریه :1تبصره 



 

  :شده در مجلات داخلی و خارجیشرایط تخصیص اعتبار به مقالات چاپ :7تبصره 

 شده در مجله باشد.های تخصصی اعلاممقاله باید در زمینه :الف

 مقاله نباید در لیست سیاه وزارتین باشد. :ب
8-2-  

 باشند.در تعهدات خود می لمللیامقاله بین 9حداقل های پژوهشی موظف به ارائه هسته :8تبصره 

 جدول میزان حمایت از انتشار کتاب

 مبلغ )ریال( نوع کتاب ردیف

 المللیتبیین نظریات بومی در انتشارات بین منظوربهتألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی  2
التحقیق ساعت حق 204

 24معادل دانشیار پایه 

 المللیتبیین نظریات بومی در انتشارات بین منظورهبتألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی  1
التحقیق ساعت حق 215

 24معادل دانشیار پایه 

 .شود رمنتش داخلی معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصلی تألیف 8
التحقیق ساعت حق 215

 24معادل دانشیار پایه 

 مرجع کتاب تصنیف یا تألیف 0
التحقیق اعت حقس 244

 24معادل دانشیار پایه 

 درسی کتاب تصنیف یا تألیف 5
التحقیق ساعت حق 15

 24معادل دانشیار پایه 

 یانسان علوم تحول هایسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب تصنیف یا تألیف 1
التحقیق ساعت حق 05

 24معادل دانشیار پایه 

 (هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق) گردآوری 9
التحقیق ساعت حق 54

 24معادل دانشیار پایه 

 .شود رمنتش جهانی معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصلی تألیف 0
التحقیق ساعت حق 15

 24معادل دانشیار پایه 

 

، مدیر هسته پژوهشی موظف است در خصوص «کتاب انتشار از تیحما انزیم»پس از نهایی شدن آثار مندرج در جدول  :2تبصره 

چاپ اثر ابتدا در انتشارات اقدام لازم را انجام دهد. در صورت عدم تطابق با مقررات مرکز انتشارات و عدم پذیرش در شورای انتشارات 

 شر معتبر دیگری را نیز اخذ نماید.بایست مجوز مرکز انتشارات مبنی بر موافقت با چاپ اثر توسط هر نادانشگاه، می

سه قابل هیأت رئی تأییدبه حمایت از انتشار مقالات و کتب سالیانه با درخواست معاونت پژوهشی و  یافتهتخصیصمبالغ  :60تبصره 

 تغییر است.

ه علامه هیأت علمی دانشگا ضایاعنامه تشویق آثار و پژوهانه المللی، به آیینتعیین امتیاز انتشارات معتبر بین منظوربه :66تبصره 

 طباطبائی استناد خواهد شد.

های مندرج در ماده الزحمه سایر فعالیتهای پژوهشی انتشار مقالات علمی یا کتاب است. پرداخت حقتعهد اصلی هسته :69تبصره 

 گیرد.این خصوص صورت می نامه و سایر مصوبات موجود در دانشگاه در، دستورالعمل، آییننامهنامه طبق شیوهاین شیوه 0

 



 

 :های پژوهشینحوه تأمین منابع مالی و پرداخت هسته -2ماده 

الزحمه به شرح جدول نامه، پرداخت حقاین شیوه 0های پژوهشی در چارچوب ماده پس ارائه تعهدات انجام شده توسط مدیران هسته

 :ذیل است

 

 

 نوع آثار  

 نحوه پرداخت

چاپ مقاله در مجلات معتبر 

 المللی )مقالات خارجی(ینب

چاپ مقاله در مجلات معتبر 

داخلی )مقالات علمی 

 پژوهشی(

چاپ کتاب تألیفی و یا 

 گردآوری

درصد پرداخت از اعتبار 

 هسته( اعضایپژوهانه )مدیر/
14% 04% 04% 

درصد پرداخت از اعتبار 

 معاونت پژوهشی دانشگاه
04% 14% 14% 

 

از محل پژوهانه به مدیر هسته پژوهشی پرداخت خواهد شد و  پرداختپیشعنوان قرارداد، به تعهد هنگام انعقاد %25 :6تبصره 

 الذکر قابل پرداخت است.مبلغ مطابق جدول فوق ماندهیباق

 %14پرداخت( قابل پرداخت و مبلغ )پس از کسر پیش %04در صورت ارائه گواهی چاپ معتبر برای چاپ کتاب یا مقاله،  :9تبصره 

 انده، پس از چاپ مقاله/کتاب و همراه با سایر تعهدات مراحل بعد قابل پرداخت است.مباقی

 یراب خود پژوهانه اعتبار از توانندیم دارند، تیعضو یپژوهش هسته در که یطباطبائ علامه دانشگاه یعلم أتیه اعضای :1تبصره 

 .ندینما استفاده قرارداد در مندرج تعهدات پرداخت

 یالمللنیب معتبر مجلات در مقاله چاپالزحمه کفاف پرداخت حق که پژوهانه مدیر یا عضو هسته پژوهشییدر صورت :4تبصره 

 شود.دانشگاه پرداخت می یپژوهش الزحمه مربوط از محل اعتبارحق %244را ندهد،  (یخارج مقالات)

 یهااستیس یاجرامنظور هبو  دانشگاه یوهشپژ معاونت سفارش به وهای پژوهشی اولویت اساس برپژوهشی  اگر هسته :5تبصره 

 .شدخواهد  پرداختدانشگاه  یپژوهش محل اعتبار از آن بودجه %244 شود، لیتشک این معاونت

پژوهشی در راستای اجرای یک یا چند قرارداد طرح پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت تشکیل شود، اعتبار  اگر هسته :1تبصره 

دهنده طرح از طریق انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه و با رعایت سایر های اجرائی و صنعتی سفارشآن از دستگاه موردنیاز

 های پژوهشی خارج از دانشگاه تأمین خواهد شد.ضوابط و مقررات طرح

 :نظارت بر عملکرد هسته -60ماده 

بق را ط پژوهشی دانشکده گزارش عملکرد هستهعهده معاونت پژوهشی دانشکده است. معاونت  نظارت بر عملکرد هسته بر -

طور منظم از طریق مدیر هسته دریافت و به معاونت پژوهشی دانشگاه شده است، به بندی که برای آن تصویببرنامه زمان

 ارسال خواهد کرد.



 

 است. ملاک بررسی در خصوص تداوم یا توقف فعالیت هسته گزارش ارسالی از دانشکده -

 

به  17/40/2870به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  20/21/2879تبصره در تاریخ  15ماده و  24ر نامه داین شیوه

 تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید.

  


