
  یپژوهش يهاهسته از تیحما و لیتشک نامه نیآئ

  یخوارزم دانشگاه

 زهیانگ تیتقو و جادیا و علم دیتول درخوارزمی  دانشگاه يراهبرد برنامه ياجرا و ها استیس تحقق منظور به

 نیا دانشگاه یالملل نیب و یمل رتبه بهبود تینها در و  یگروه محور برنامه یپژوهش يها تیفعال انجام يبرا پژوهشگران

 .شود یم گذاشته اجرا به و نیتدو نامه نییآ

  فیتعار-1ماده 

 معاونت" بیترت به   ،آن يها وستیپ و نامه نییآ نیا در "معاون" و "معاونت" از منظور :معاون /معاونت  1-1-

 .باشد یم "یخوارزم دانشگاه يفناور و یپژوهش معاون" و یخوارزم دانشگاه يفناور و یپژوهش

 کیهر آن يها وستیپ و نامه نییآ نیا در "پژوهشکده" ای "دانشکده" از منظور :پژوهشکده/دانشکده 2-1-

  .باشد یم یخوارزم دانشگاه يها پژوهشکده و ها دانشکده از

 پژوهشکده /   ،دانشکده یپژوهش / یآموزش يها گروه از کیهر نامه نییآ نیا در " گروه " از منظور :گروه 3-1-

  .باشد یم

 یخوارزم دانشگاه یعلم اتیه اعضا از یکی تیمحور با پژوهشگر یگروه از است عبارت  :یپژوهش ستهه   4-1-

 به که دانشگاه خارج ای داخل یلیتکم التیتحص انیدانشجو و شناسان کار   ی،علم اتیه اعضا ریسا ومشارکت

 .گردد یم لیتشک دانشگاه يراهبرد برنامه اساس بر هدفمند و دار دامنه   ،نیمع يها پژوهش انجام منظور

 يگذار هیسرما با است عالقمند ی،حام سازمان ای دانشگاه که است یپژوهش يا نهیزم : یپژوهش محور 5-1-

 برآورده را شورک ازین مدت دراز در بتواند تا ردیگ شکل دانشگاه در آن حول يفناور ای یشدان گاهیپا کی   ،آن در

  .بخشد بهبود یالملل نیب ای و یمل سطح در را دانشگاه رتبه ای و کند

 که است یرسم یعلم اتیه عضو   ،آن يها ست ویپ و نامه نییآ نیا در هسته يمجر از منظور: هسته يمجر 6-1-

 برنامه تیمسئول   ،معاونت ابالغ با و باشد دهیرس مرجع کارگروه بیتصو به او یپژوهش هسته لیتشک شنهادیپ

 برنامه شرفتیپ گزارش ارائه نیهمچن و هسته اعضا تیفعال بر نظارت   ،هسته یمال و يادار امور يریگیپ   ي،زیر

  .دارد عهده به را هسته يها

 نییآ نیا مقررات و ضوابط چارچوب در و دانشگاه يسو از که است یازاتیامت و اعتبارات :یتیحما بسته 7-1-

 .ردیگ یم تعلق طیشرا واجد یپژوهش يها هسته به آن يها وستیپ و نامه

 يشورا يسو از شده نییتع مقررات و ضوابط چارچوب در که ست ا نهادي :هسته هاي پژوهشی کمیته 8-1-

 و بیتصو ي،ریگ میتصم  ي،استگذاریس تیمسئول  ،کی شماره وستیپ دستورالعمل اساس بر دانشگاه یپژوهش

  از این پس به اختصار کمیته خوانده می شود. .دارد برعهده را یپژوهش يها هسته يها برنامه برعملکرد نظارت

 و نظر صاحب یپژوهش و یآموزش موسسات و ها دانشگاه یعلم اتیه اعضا از نفر سه تا دو :داوران- 9-1

 يبرا دانشکده سط تو ،هسته تیفعال نوع و ازین حسب بر که هستند نظر مورد یپژوهش هسته نهیزم در متخصص

  .شوند یم انتخاب هسته لیتشک مرحله در پروپوزال يداور



 تجربه و دانش که نظر صاحب یپژوهش و یآموزش موسسات و ها دانشگاه یعلم اتیه )اعضا( عضو :)ان(ناظر 10-1-

 تیفعال ياجرا حسن بر نظارت جهت معاونت يسو از و باشند یم دارا نظر مورد حوزه در را  الزم یتخصص و یعلم

  .شوند یم انتخاب یپژوهش هسته يها

 معتبر و تیفیک با يها مقاله دیتول و دانش يمرزها گسترش به منجر که ییها پژوهش ي:ادیبن يها پژوهش 11-1-

  .شود

 به منجر ،جامعه ازین مورد مطالعه ای و مشاوره ،خدمات ارائه با که ییها پژوهش :يکاربرد يها پژوهش 12-1-

 با ارتباط يقراردادها جزء که قراردادها نیا در .گردد یم یخصوص و یدولت مراکز و دانشگاه انیم قرارداد عقد

  .باشد یم زین قرارداد يمجر دانشگاه يسو از یپژوهش هسته يمجر ،هستند جامعه و صنعت

  . شوند می فنی دانش یا و اختراع ثبت محصول، تولید به منجر که هایی پژوهش: فناورانه هاي پژوهش- 1-13

  فیوظا و اهداف: 2ماده 

 دانشگاه رتبه بهبود جهت  فناروانه و يکاربرد ي،ادیبن يها پژوهش به نهادن ارج با پژوهش امر توسعه و تیتقو 1-2-

  .باشد شده میتنظ پژوهانه ندهیآ ینگاه با کشور یصنعت و يفناور  ی،علم يازهاین نیتام و   ی،الملل نیب و یمل سطح در

 دانشگاه يفناور و یپژوهشهدفمند  يها تیفعالنهادسازي در جهت افزایش  2-2-

  انجام پژوهش هاي منسجم جهت در محور برنامه يها پژوهش توسعه 3-2-

 صنعت و جامعه يازهاین رفع جهت در دانشگاه يفناور و یپژوهش توان گسترش 4-2-

 محور تقاضا و محور برنامه يفناور و پژوهش تیریمد در اعضاي هیئت علمی مشارکت سهم شیافزا 6-2-

 دانشگاه انیدانشجو و یعلم اتیه اعضا نیب یپژوهشهمکاري در فعالیت هاي  هیروح تیتقو 7-2-

 یپژوهش کالن يها طرح تیریمد امکان شیافزا و سازمان هاي دولتی با دانشگاه ارتباط گسترش 8-2-

  جهت رفع نیازهاي جامعه یلیتکم التیتحص در پژوهش يساز هدفمند 9-2-

  یپژوهش هسته فعالیت حوزه و ساختار ،لیتشک ضوابط–3ماده

 اعالم را دانشگاه یقاتیتحق يمحورها و يراهبرد يها برنامه   ،ها استیستحصیلی  سال هر يابتدا در معاونت - 3-1

  .دینما یم

  و  "مکمل" ای و "مشابه" يها تخصص با یعلم اتیه اعضا ریسا مشارکت با یمتقاض یعلم اتیه عضو -3-2

 را خود  تخصص نهیزم در يشنهادیپ یپژوهش برنامه   ،معاونت فراخوان یپ در دانشگاه خارج و داخل پژوهشگران

  و به گروه تحویل می دهد.   نموده لیتکم 3 شماره ست ویپ کاربرگ اساس بر یپژوهش هسته لیتشک يبرا

  .دانشکده ارسال می کند درخواست عضو هیأت علمی را به دیتائ و یبررس از پسگروه مربوطه -3-3

  .می کند ارسال معاونت به در صورت تأیید اي الزم را انجام داده،داوري ه دانشکده سپس-3-4

  درخواست هاي ارسالی از دانشکده را بررسی و در صورت تصویب به دانشکده ابالغ می شود. کمیته-3-5

  قرارداد تشکیل هسته پژوهشی بین معاونت و مجري منعقد می شود. پس از ابالغ مصوبه کمیته-3-6



 هسته مجري فقط توانند می، دانشگاه در علمی با حداقل سه سال سابقه پیمانی علمی هیات اعضا :1تبصره 

  .باشند یکساله پژوهشی

 شرایط و ضوابط: 4ماده

 میتنظ ساله 3 حداکثر انداز چشم کی در را خود یپژوهش برنامه و محور تواند یم یپژوهش هسته هر -4-1

  .دینما

دو  عضوحداکثر   ،تواندیم یول   ،باشد يمجر یپژوهش هسته کی از شیب در تواندینم یعلم ئتیه عضو هر 2-4-

  .باشد گرید یپژوهش هسته

  .شود لیتشک نیز يا رشته انیم بصورت می تواند یپژوهش هسته-4-3

  ضوابط اجرایی  :5ماده

 انجام می شود.  مجري هسته پژوهشی با معاونت يادار مکاتبات  1-5-

از دانشگاه تابع مقررات اداري   خارج و داخل یحقوق و یقیحق ينهادها و افراد با ارتباط جادیا در ها هسته 2-5-

  دانشگاه می باشد.

 هسته  بروندادهاي :6ماده

 چارچوب اهداف هسته در معتبر یعلم مقاالت انتشار-6-1

 معتبر دانشگاهی  کتب فیتال و فیتصن-6-2

  در مراجع معتبر اختراع ثبت-6-3

  يپرداز هینظر و نقد يها یکرس ياجرا-6-4

  در چارچوب اهداف هسته  یلیتکم التیتحص انیدانشجو يها نامه انیپا و ها رساله-6-5

  تولید محصول فناورانه-6-6

  تولید دانش فنی-6-7

 تشکیل شرکت دانش بنیان-6-8

 نیبنابرا .باشد يضرور بروندادها یتمام رائها است ممکن ،هسته کی يبرا شده فیتعر اهداف برحسب :2 تبصره

 .مشخص کند را ها برونداد هسته سیتاس شنهادیپ کاربرگ در دیبا هسته يمجر

  یمال ضوابط و تیحما: 7ماده

 از یتیحما اعتبار صیتخص ییاجرا دستورالعمل" اساس بر هسته کی از یتیحما اعتبار صیتخص- 7-1

 200 سقف تا و سال سه مدت يبرا الیر ونیلیم 600 سقف تا "2 شماره وستیپ –یپژوهش يها هسته

  .بود خواهد کسالی مدت يبرا الیر ونیلیم

 یمبتن کار شرفتیپ گزارش دیتائ به منوط سوم و دوم يها سال يبرا آن دیتمد و ساالنه هسته از  تیحما :3تبصره 

  .بود خواهد شده ارائه برنامه يراستا در هسته يهابرونداد بر

 درصد 20 سقف تا   ،منعقده قرارداد براساس و یپژوهش هسته تیفعال شروع در عیتسر منظور به معاونت 2-7-

 که یهائ هسته قرارداد يبرا درصد نیا .دینما یم پرداخت یپژوهش هسته به تعهد انجام از قبل را قرارداد مبلغ



 50 سقف تاکمیته  در یبررس و یقانون ته مثب مستندات ارائه با باشند یم قرارداد شروع در زاتیتجه دیخر ازمندین

  .بود خواهد شیافزا قابل درصد

  اعتبارات حل هزینهم :8ماده 

 قرارداد سقف درصد 50 حداکثرتا جمعا یعلم سفر يها نهیهزو  ،اعضا و يمجر الزحمه حق بابت پرداخت 1-8-

 سقف تا یعلم مقاالت چاپ نهیهز ای و یشگاهیآزما خدمات و یمصرف مواد ،زاتیتجه دیخر بابت پرداخت 2-8-

  قرارداد سقف درصد 100

 یپژوهش هسته اعتبار ازمحل و برنامه با ارتباط در که یمصرف ریغ و يا هیسرما يکاالها و زاتیتجه هیکل :4تبصره 

 و یمال نامه نیآئ … ماده موضوع دستورالعمل" مشمول و بوده دانشگاه به متعلق   ،شود یم تدارك و هیته

  .بود خواهد دانشگاه "یمعامالت

 يو اریاالخت تام ندهینما ای معاونت يسو از یمال نظارت اعمال از پس بیترت به ها پرداخت و ها نهیهز: 5تبصره

  .ابدی یم تحقق

 .بود خواهد دانشگاه مقررات و نیقوان تابع موارد هیکل در یپژوهش هسته :6تبصره

 یپژوهش هستهمجري  فیتکال و تعهدات: 9ماده 

 و نموده فعال را یپژوهش هسته ،معاونت ابالغ افتیدر از ماه کی مدت ظرف حداکثر است موظف يمجر-9-1

  .دینما ارسال معاونت به را آن گزارش

 پروژه است. شبردیپ يبرا تالش و هسته ییاجرا امور  ادارهمجري موظف به  -9-2

 است. ها نهیزم یتمام در دانشگاه تیمالک تیرعامجري موظف به 3-9-

  مالی است. منابع هدفمند کرد نهیهزمجري موظف به 4-9-

 ازیامت 1 نیتام به موظف هسته يمجر ی،پژوهش هسته از یمال تیحما الیر ونیلیم 5هر يازا به-9-5

  .بود خواهد ژهیو اعتبار نامه نیآئ مطابق یپژوهش

 چاپ از را هسته کل ازاتیامت از درصد 60 حداقل ستیبا یم یمال هیتسو يبرا ي،ادیبن پژوهش هستهمجري  -9-6

  .دینما کسب)2و کیو 1کیو ( Scopus ای JCR معتبر مجالت در مقاله

میلیون تومان و   40با حداقل مبلغ  (طرح هایی)هسته پژوهش کاربردي براي تسویه مالی براي فعالیت یکساله طرحی-9-7

  دهد.میلیون تومان ارائه  200ساله طرح(طرح هایی) با حداقل  3براي فعالیت 

ثبت پتنت در اتحادیه  -1هسته پژوهش فناورانه براي تسویه حساب مالی نیازمند تحقق یکی از شرایط زیر است: -9-8

میلیون تومان  25فروش محصول نوآورانه با ارزش حداقل  -2اروپا، آمریک یا ژاپن(منطبق با آیین نامه مالکیت دانشگاه) 

میلیون  100میلیون تومان براي یکسال و  20انش فنی به ارزش حداقل فروش د -3میلیون تومان  150براي یکسال و 

   تومان براي سه سال.

  در مقاالت مستخرج از پژوهش هاي هسته فقط درج نام اعضاي هسته مجاز می باشد.: 7  تبصره

 پ شود.ته باید به نام دانشگاه خورزمی چاهستمام بروندادهاي : 8تبصره 

  یخوارزم دانشگاه یکیالکترون آدرس پست از خود مقاله در است موظف یعلم ئتیه عضو-9-7

  (example@khu.ac.ir). دینما استفاده



  :دینما کسب ازیامت مورد هر سقف تیرعا با ریز موارد از تواند یم یپژوهش کار موضوع به بسته يمجر-9-8

  

 مورد ازیامت سقف درصد  یپژوهش تیفعال  فیرد

  قرارداد طولدر  محاسبه

  سقف بدون   مقاله  1

  درصد 25   کتابتألیف و تصنیف   3

  سقف بدون   يهنر عیبد اثر ای و اختراع ثبت  4

  درصد 40  پردازي نظریه و نقد هاي کرسی اجراي   5

  درصد 50  تولید محصول فناورانه   6

  درصد 50  تولید دانش فنی  7

  درصد 20  تشکیل شرکت دانش بنیان    8

  

 باشد هسته قرارداد یزمان بازه در مقالھ ھا و تاریخ ثبت سایر فعالیت ھا باید رشیپذ خ ارسال ویتار : 9 تبصره

 مجري و سایر همکارن می باشد. عهده بر یپژوهش و یعلم اخالق تیرعا و مدارك اصالت تیمسئول :10تبصره 

 که شوند برخوردار تیحما زانیم از توانند یم خود مشارکت و تیفعال زانیم به توجه با هسته ياعضا: 10ماده 

 .گردد یم نییتع يمجر توسط آن درصد

 کسب ازاتیامت درصد 50 سقف تا ومی باشد  کار شرفتیپ زانیم اساس بر الزحمه حق درخواست: ١١ماده

  .گردد یم شامل را شده

  هسته عملکرد بر نظارت-12ماده

 منظم طور به را هسته عملکرد مرحله اي  گزارشدانشکده مسول پیگیري فعالیت هاي مستمر هسته می باشد و- 12-1

 .کرد خواهد ارسال معاونت به دانشکده يشورا در طرح از پس

 صیتشخ پیشرفت فعالیت هاي هسته را متناسب با برنامه مصوب هسته ،ساالنه یبررس از پس معاونت چنانچه- 12-2

 .شد خواهد مطرح کمیته در معاونت يسو از هسته لغو موضوع ،دهدن

  مقررات ریسا-13ماده 

 به متعلق ،مربوط نیقوان چارچوب در یپژوهش هسته يها تیفعال از حاصلو معنوي  يماد تیمالکحقوق -1- 13

 .بود خواهدخوارزمی  دانشگاه

 .دینما ارائه سهیرئ اتیه به را یپژوهش يها ستهه يها برنامه شرفتیپ گزارش سال هر است موظف معاونت - 13-2

  .باشد یم معاونت عهده بر نامه نییآ نیا ياجرا حسن بر نظارت - 13-3

  



 

   و تصویب شوراي پژوهشی امکان پذیر است.  کمیتهبه پیشنهاد  ،نامه نییآ نیا مفاد در رییتغ هرگونه -13-4  

 یپژوهش يشورا بیتصو به … خیتار در  ،وستیپ 3 و تبصره 10   ،ماده 14 بر مشتمل نامه نییآ نیا -  14 ماده

 یم اجرا قابل دانشگاه سهیرئ أتیه در بیتصو خیتار از و دیرس دانشگاه سهیرئ اتیه بیتصو به ...خیتار در و دانشگاه

  .باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


