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 دستورالعمل تأسيس پژوهشكده

 مقدمه:1ماده

و به بخشي به منظور انسجام و ايفاي بهتـر وظـايف شـوراي نظـارت و فناوري  فعاليتهاي مرتبط با پژوهش

و سـومين ياد شده، آيين نامه شوراي3 ماده2و به استناد بند گسترش تشكيالت پژوهشي  مصوب پنجـاه

 در جهاددانشگاهي به شرح زير تـدوينه ستورالعمل تأسيس پژوهشكدد جهاددانشگاهي،يجلسه هيات امنا

.گردد مي

 تعريف:2ماده

آن وهشكده مجموعه پژ و توسـ تحقيقات بنيادي، اي است كه در و يـا بـه در يـك زمينـهايهعكاربردي

و مـي هـاي پژوهـشي كـشور فعاليـت اولويتوي اساسي اي منطبق با نيازها رشته صورت ميان ارايد نمايـد

. حداقل سه گروه پژوهشي مرتبط است

 مراحل تأسيس:3ماده

ميپژوه و يا به طور مستقل مطابق با شرايط مندرج در اين ها، تواند توسط پژوهشگاه شكده واحدها

و پس از طي مراحل قانوني دستورالعمل  تأييدپس از مجوز تأسيس پژوهشكده. تأسيس شود درخواست

و مستندات مورد و ضرورت و فناوري طياز مراجع ذيربطالزم اخذ مجوزهاي نياز توسط معاونت پژوهش

:گرددميصادر» موافقت قطعي«و» موافقت اصولي«در دو قالب مراحل زير

و قطعي اصولي صدور موافقت مشتركحلمرا-3-1

قاضيمتاه پژوهشگ/توسط واحد تكميل شدههاي درخواست موردنظر به همراه كاربرگ ارسال-3-1-1

و فناوريبه . معاونت پژوهش

با-3-1-2 و مطابقت و بررسي اوليه و ويژگيسياستهاي جهاددانشگاهي در شرايط اين هاي مندرج

و ارسال به گروه يا گروه دستورالعمل، هاي تخصصي ذيربط در صورت فراهم بودن شرايط تشكيل پرونده

و و مورد نظر م اعالم علليا رد درخواست .تقاضي آن به
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و-3-1-3 و كاربرگ ارزيابي تخصصي درخواست مذكور واصالح، رد يا تاييد هاي تكميل شده  كميت

در–كيفيت فعاليتهاي علمي و پژوهشي، همگرايي گروه ها زمينه مورد نظر توسط گروه تخصصي ذيربط

.ريزي پژوهشي ارسال به دفتر برنامه

و گسترش-3-1-4 و يا تاييد نهايي جهت بررسي، اصالح، رد پژوهشي تشكيالت تشكيل شوراي نظارت

.درخواست مورد نظر

ري ابالغ مصوبات-3-1-5 .س جهاددانشگاهيي شوراي نظارت وگسترش تشكيالت پژوهشي توسط

. وفق مقررات شوراي علمي پژوهشكده تشكيل-3-1-6

 موافقت قطعي صدور اختصاصيمراحل-3-2

و-3-2-1 به براي تصويب موافقت قطعي گسترش تشكيالت پژوهشي ارسال مصوبه شوراي نظارت

. هيات امناء

يس بـه ريـهو ارايـ نظيم اساسنامه پژوهـشكده وفـق اساسـنامه الگـوي مـصوب هيـات امنـاءت-3-2-2

.و ابالغ جهاددانشگاهي جهت امضاء

 موافقت اصولي صدورشرايط:4ماده

وهدا همسوييو اسبتن-4-1-1 باتهاي فعالي مينهز اف جهاددانشگاهي پژوهشي هايستسيا پژوهشكده

.كشور نيازهايو

وهيارا-4-1-2 و معـين همـراه بـا زمينه و(كـافيو توجيـه دليـل حوزه فعـاليتي خـاص علمـي، فنـي

با)اقتصادي و سياست متناسب و اولويـت هـاي برنامـه ها و جهاددانـشگاهي و فنـاوري ملـي هـاي پژوهـشي

.اي منطقه

و تناسب ميان زمينههوجود-4-1-3 هاي معرفي شده روهگو تخصصي هاي فعاليت علمي ماهنگي

و فناوريپژوهشكده .مورد نظربراي نيل به اهداف به منظور ايجاد هم افزايي علمي

و تجهيزاتي دقيق براي جذب برنامه اجرايي ارايه-4-1-4 و نيروي انساني، امكانات مالي، كالبدي

.فناوري الزم
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.باشد متمركز گروه پژوهشي كه فعاليت آنها در يك حوزه علمي3شتن حداقلدا-4-1-5

و:هتبصر حداقل يكي از گروه هاي معرفي شده براي تأسيس پژوهشكده بايد داراي موافقت قطعي باشد

مي ديگر گروه بايست حداقل يكسال از تاريخ ارايه مجوز اصولي آنها ها در صورت داشتن موافقت اصولي

.ه باشدسپري شد

العمل مطابق با ضوابط دستور،هاي پژوهشي انساني در هر يك از گروه داشتن حداقل نيروي-4-1-6

.هاي پژوهشي تشكيل گروه

. بايد داراي درجه دكتري باشند،وقت معرفي شده نفر از اعضاي هيأت علمي تمام2حداقل: تبصره

 سال بوده كه بر اساس برنامه اجرايي ارايه شده توسط3 مدت اعتبار موافقت اصولي حداكثر-4-1-7

و گسترش تشكيالت پژوهشي جهاددانشگاهي تعيين خواهد شد . پژوهشكده، از سوي شوراي نظارت

 موافقت قطعي صدور شرايط:5ماده

پ يك ارايه درخواست موافقت قطعي براي تأسيس  سال از ارايه ژوهشكده پس از سپري شدن حداقل

و رعايت شرايط زير امكانمجوز اصو .پذير است لي آن

و تجهيزاتي مورد نياز نيروي انساني، امكاداشتن-5-1 .نات مالي، كالبدي

،هاي خانهوزارت( موافقت اصولي از مراجع ذيربطداشتن-5-2  درمان،بهداشتياو فناوري تحقيقات علوم

.)و آموزش پزشكي

.) ساله3حداقل(ب شوراي علمي پژوهشكده مصوبرنامه ميان مدت توسعهيهي ارا-5-3

و داراي موافقت قطعيداشتن-5-4 . حداقل سه گروه پژوهشي مرتبط

و11حداقل داشتن-5-5 حداقل با درجه( نفر همكار پژوهشگر10 نفر عضو هيأت علمي

. پژوهشكده مرتبط با زمينه فعاليتوقت تمام)ارشد كارشناسي

بي:1تبصره و نوع مجوز گروه گروه پژوهشي،3ش از در صورت معرفي هاي اضافه شده متناسب با تعداد

هاي پژوهشي به تعداد حداقل نيروي انساني اعالم شده افزوده وفق مفاد متناظر دستورالعمل تشكيل گروه

.خواهد شد
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اصولي مجوز بايد از افراد معرفي شده هنگام اخذ5-5از اعضاي معرفي شده وفق بند يك سوم:2تبصره

و يا اينكه حد . سال از دوره فعاليت آنها با پژوهشكده سپري شده باشد2 اقلباشند

. نفر از اعضاي معرفي شده بايد داراي درجه دكتري باشند3حداقل:3تبصره

از2 با همكاري حداقل حداقل يك طرح پژوهشي اختتام-5-6  گروه پژوهشي پژوهشكده ذيربط پس

.زمان اخذ مجوز اصولي

 پس از اخذ موافقت  ISI مقاله3، يا شكده مقاله علمي پژوهشي به نام پژوه5 چاپ حداقل-5-7

.اصولي

و بين المللي بصورت پوستر يا سخنراني5 ارايه حداقل-5-8 . مقاله در همايش هاي ملي

وهاي پژوه ادشده با زمينه اصلي فعاليت گروهيتيد ارتباط مقااليتأ: تبصره و پژوهشكده  نيز اعتبار شي

و فناوريمجامع علمي بر عهده . خواهد بودمعاونت پژوهش

يا بينپژوهشي- يا كارگاه آموزشي تخصصي- برگزاري حداقل يك همايش علمي-5-9 و 2المللي

. در سطح كشور مرتبط با زمينه فعاليت پژوهشكده پژوهشي- يا كارگاه آموزشيهمايش تخصصي

 شوراي علمي پژوهشكده:6ماده

و شـرح وظـايف اعـالم شـده در و شرح وظايف شوراي علمـي پژوهـشكده همـان تركيـب تركيب اعضا

.هاخواهد بود اساسنامه الگوي پژوهشكده

و ارزشيابي:7ماده  نظارت

بر-7-1 ها بر اساس دستورالعمل نظارت بر عملكرد هاي پژوهشي پژوهشكده گروه عملكرد نظارت

ن هاي گروه و گسترش تشكيالت پژوهشي خواهد بودپژوهشي مصوب شوراي .ظارت

و گـسترش ها مطـابق دسـتور العمـل نظارت بر عملكرد كلي پژوهشكده-7-2  مـصوب شـوراي نظـارت

.خواهد بودتشكيالت پژوهشي
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 ساير ضوابط:8ماده

و ي نظارت وگسترش شورا مصوب هاي زمينهبر اساس شرح وظايف اختصاصي هر پژوهشكده اهداف

و مقررات الزم براي اجراي فعا،هشيتشكيالت پژو و ساير ضوابط در،ليتهاي مورد نظربه همراه اركان

با) مطابق اساسنامه الگوي مصوب هيات امناء( پژوهشكده اساسنامه و جهاد دانشگاهيرئيسي امضاو  ابالغ

.اجرا خواهد شد

:9ماده

و گسترش26/3/89 تبصره در تاريخ6و بند28و ماده9اين دستورالعمل در به تصويب شوراي نظارت

و  و فناوري و هرگونه تغيير در مفاد آن با پيشنهاد معاونت پژوهش تشكيالت جهاددانشگاهي رسيده است

.خواهد بودپذير امكانتصويب شوراي مذكور 


