شیوه نامه اجرایی هسته های پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان
مقدمه
اهشٍصُ هجاهغ ػلوی داًطگاّی تَجِ ٍیژُای سا تِ اًجام پژٍّصّای گشٍّی ًسثت تِ پژٍّصّای فشدی لائل ضذُاًذ .تا اًجام
تحمیمات گشٍّی هیتَاى تِ هَضَعّای پیچیذُ تیي سضتِای تٌیادی ٍ یا کاستشدی هَسد ًیاص تخصّای هختلف جاهؼِ پشداخت .لزا
داًطگاُّای غٌؼتی کِ هأهَسیتّای ٍیژُای جْت استماء سغح فٌاٍسی دس حَصُّای هختلف سا تِ ػْذُ داسد ،تِ پژٍّص تیي سضتِای
تَجِ ٍیژُای داسًذ .دس ایي ساستا ّستِّای پژٍّطی تِ ػٌَاى ٍاحذّای فؼال دس حَصُ پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ غٌؼتی آؿاص تکاس
هیکٌٌذ.
ماده  -1تعریف
ّستِ پژٍّطی هجوَػِای هتطکل اص اػضای ّیأت ػلوی داًطگاُ ٍ هحممیي خاسج اص داًطگاُ کِ داسای ساتمِ ٍ تجشتِ پژٍّطی ّستٌذ
ٍ تشهحَس یک تشًاهِ پژٍّطی هػَب فؼالیت ػلوی داسًذ اعالق هیضَد .تطکیل ّستِّای پژٍّطی دس داًطگاُ جْت سفغ هؼضالت
جاهؼِ ٍ تمَیت فؼالیتّای پژٍّطی تا سِ ٍیژگی کاس جوؼی ،تشًاهِ هحَسی ٍ کاس هستوش هذ ًظش هیتاضذّ .ستِ پژٍّطی پس اص تأییذ
دس حَصُ پژٍّطی داًطگاُ تِ ػٌَاى یکی اص اسکاى پژٍّص دس داًطگاُ تِ سسویت ضٌاختِ هیضَد ٍ هَسد حوایت لشاس هیگیشد.
ماده  -2اهداف
 -1ایجاد ساختاس تحمیمات حشفِ ای ٍ تخػػی تشای اًجام پژٍّص ّای گشٍّی ساصهاى یافتِ ٍ ّذفذاس کِ تِ تخػعّای
هختلف ًیاص داسد.
 -2استماء تَاى داًطگاُ دس تَلیذ داًصّای تٌیادی ،کاستشدی ٍ تَسؼِای دس ساستای التػاد هماٍهتی
 -3تَسؼِ تَاى داًطگاُ دس تَلیذ فٌاٍسی ٍ گستشش استثاط داًطگاُ تا غٌؼت ٍ تخص ّای اجشایی
 -4استمای هَلؼیت داًطگاُ دس سغح هٌغمِ ،هلی ٍ تیي الوللی
 -5هطاسکت دادى داًطجَیاى هستؼذ ٍ ػاللوٌذ دس تشًاهِّای پژٍّطی ّستِ
 -6جزب اػتثاسات پژٍّطی اص خاسج داًطگاُ اص عشیك تؼاهل هؤثش ٍ هستوش تا غٌایغ ٍ هؤسسات خاسج اص داًطگاُ
ماده  -3وظایف هسته پژوهشی
 -1تؼییي اٍلَیتّای پژٍّطی ّستِ دس لالة تشًاهِ  3سالِ
 -2ایجاد استثاط تا تخص ّای هختلف التػادی ٍ غٌؼتی ٍ حوایتی خاسج اص داًطگاُ کِ تا هَضَع ّستِ هشتثظ ّستٌذ ٍ تذٍیي ًیاصّا ٍ
آسیة ّای هشتثظ تا هَضَع ّستِ تا اٍلَیت استاى ٍ هٌغمِ.
 -3تشًاهِسیضی تشای استما ّستِ پژٍّطی تِ گشٍُ ّای پژٍّطی تٌاتش دستَسالؼول ضَسای گستشش ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی
تبصرهّ -ستِ تا تطکیل جلسات هٌظن (حذالل یک تاس دس هاُ ) دس تذٍیي سیاستْای ّستِ الذام هی ًوایذ.

تبصره  -گضاسش هػَتات ٍ دستاٍسدّای ّستِ تِ حَصُ پژٍّطی داًطگاُ اسائِ هی گشدد.
ماده  -4شرایط و نحوه تشکیل هسته پژوهشی
هَضَع ّستِ پژٍّطی دس صهیٌِّای اٍلَیتداس دس حَصُ هأهَسیت داًطگاُ خَاّذ تَد.
ضوٌاً دس تطکیل ّستِ هَاسد ریل هذًظش لشاس خَاّذ گشفت
 -1هَضَع ّستِ دس صهیٌِ پژٍّصّایی تاضذ کِ هٌجش تِ تَسؼِ فٌاٍسیّای تشتش هَسد ًیاص کطَس ٍ هٌغمِ ضَد.
 -2هَضَع ّستِ دس صهیٌِ پژٍّصّایی تاضذ کِ اص عشیك تأسیس ضشکتّای داًصتٌیاى هٌجش تِ اسائِ هحػَل یا خذهات هَسد ًیاص
کطَس گشدد.
ّ -3ستِ پژٍّطی داسای هحَسّای پژٍّطی هذٍى ٍ هػَب تاضذ.
 -4اػضا ّیأت ػلوی هتماضی تطکیل ّستِ پژٍّطی ،پیطٌْاد تشکیة اػضا ّستِ پژٍّص ٍ تشًاهِّای ساّثشدی ّستِ سا دس پشسطٌاهِ
تطکیل ّستِ تذٍیي ٍ تکویل ًوَدُ ٍ تشای هذیشیت پژٍّطی داًطگاُ اسسال هیًوایٌذ.
 -5پیطٌْاد تطکیل ّستِ پژٍّطی دس ضَسای پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ تشسسی ٍ جْت تػَیة تِ ّیات سئیسِ اسجاع هی گشدد.
 -6پس اص تػَیة ّستِ پژٍّطی هشاتة تِ هذیش ّستِ اتالؽ هیگشدد.

ماده  -5شرایط اعضای هسته پژوهشی
ّ -1ستِ پژٍّطی تا حذالل ً 3فش ػضَ ّیأت ػلوی دس هشتثِ استادیاسی ٍ تاالتش تا تخػعّای هطاتِ ٍ یا هکول اص اػضای دٍ یا چٌذ
گشٍُ آهَصضی کِ حذالل سِ همالِ ػلوی پژٍّطی دس هجالت هؼتثش دس سِ سال گزضتِ هٌتطش کشدُاًذ ٍ حذالل یک عشح پژٍّطی
خاسج اص داًطگاُ خاتوِ یافتِ داضتِ تاضٌذ ،تطکیل هیضَد.
تبصرُّ -ستِ هیتَاًذ حذاکثش یک ػضَ اص خاسج اص داًطگاُ کِ ػضَ ّیأت ػلوی داًطگاُّای دیگش ٍ یا اص ساصهاىّا ٍ غٌایغ کطَس
تاضذ ًیض داضتِ تاضذ.
 -2اسکاى ّستِ پژٍّطی ضاهل هذیش ّستِ ٍ پژٍّطگشاى هیتاضذ .هذیش ّستِ تا هؼشفی هذیش پژٍّطی ٍ حکن سئیس داًطگاُ تِ هذت 2
سال هٌػَب هی گشدد.
 -3ػضَیت ّوضهاى ّش ػضَ ّیأت ػلوی حذاکثش دس دٍ ّستِ هختلف تالهاًغ است.
 -4هذیش ّستِ تایذ تشًاهِ سیضی الصم تشای تشگضاسی هٌظن جلسات ّستِ پژٍّطی تِ غَست هاّاًِ اًجام دّذ ٍ گضاسش آى سا حذالل ّش
ضص هاُ یکثاس تِ غَست کاهل تا رکش دستاٍسدّا ٍ هػَتات تِ هذیشیت پژٍّطی داًطگاُ اسسال ًوایذ.
 -5استثاط تا افشاد ٍ ساصهاًْای حمیمی ٍ حمَلی خاسج داًطگاُ اص عشیك حَصُ پژٍّطی داًطگاُ غَست خَاّذ گشفت.
ماده  -6حمایت از هسته ها ی پژوهشی

 -1اص ّستِّایی کِ عشح پژٍّطی هػَب اص حَصُّای خاسج اص داًطگاُ داضتِ تاضٌذ ،حوایت غَست هیگیشد.
تبصره  -حوایت داًطگاُ اص ّستِ ّای پژٍّطی دس ساستای تؼشیف ٍ اًجام عشح ّای پژٍّطی هشتثظ تا هحَسّای پژٍّطی ّستِ
پژٍّطی ًیض پس اص تاییذ دس ضَسای پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ لاتل اًجام خَاّذ تَد.
تبصره -سمف هثلؾ حوایت اص ّستِّا ّش سالِ تا تَجِ تِ اػتثاس جزب ضذُ اص خاسج اص داًطگاُ ٍ تَدجِ پژٍّطی ساالًِ داًطگاُ
تؼییي هیگشدد.
ّ -2ستِ هیتَاًذ اص تَدجِ ّای جزب ضذُ اص خاسج داًطگاُ (سْن هجشی) تِ خشیذ کاهپیَتش ،چاپگش ٍ یا تجْیضات اداسی الذام ًوایذ.
 -3اػتثاس تخػیع یافتِ اص سَی داًطگاُ تِ ّستِّا غشفاً تشای خشیذ یا ساخت تجْیضات آصهایطگاّی خاظ پژٍّص خَاّذ تَد.
تبصره– خشیذ تجْیضات هَسد ًیاص عشح پژٍّطی ّستِ تا تکویل کاستشگ دسخَاست خشیذ تجْیضات تَسظ هذیش ّستِ ٍ اسسال تِ
حَصُ پژٍّطی اًجام هیگیشد.
 -4هثلؾ تطَیمی هجشیاى عشحّای پژٍّطی ّستِّا پس اص اًجام عشح ٍ تأییذ دس ضَسای پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ تا تَجِ تِ ًَع
تؼْذ عشح ٍ تِ ًسثت هطاسکت اػضا ّستِ پژٍّطی دسعشح تؼییي هیطَد.
 -5تؼییي اػتثاسّستِّای پژٍّطی دس اتتذای ّش سال تحػیلی تشاساس اسصیاتی ػولکشد ّستِ پژٍّطی ٍ هیضاى اػتثاس جزب ضذُ اص
خاسج اص داًطگاُ غَست هیگیشد.

ماده  -7نظارت و ارزیابی هسته های پژوهشی
ً -1ظاست حَصُ پژٍّطی تش ّستِّای پژٍّطی تِ غَست اسصیاتی ػولکشد سالیاًِ خَاّذ تَد .ضاخعّای اسصیاتی تطشح جذٍل ریل
هیتاضذ.
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اختشاع ٍ اکتطاف کِ ثثت ػلوی ضذُ دس داخل یا خاسج (دس صهیٌِ فؼالیت ّستِ)
پایاىًاهِّای کاستشدی کِ هَسد حوایت غٌایغ یا اسگاًْا تاضذ (دس صهیٌِ فؼالیت

تا 7
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ّستِ.
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حضَس هؤثش دس ًوایطگاُّای هؼتثش (ّفتِ پژٍّص ،في تاصاس ٍ)..
تشگضاسی کاسگاُ آهَصضی ،سخٌشاًی ،هیضدگشد ٍ ّوایص دس صهیٌِ فؼالیت ّستِ
پژٍّطی تا هطاسکت غٌایغ
اًتطاس گشٍّی تِ غَست تألیف یا تشجوِ دس صهیٌِ فؼالیت ّستِ پژٍّطی
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تا 15

گضاسشّای ػلوی عشحّای پژٍّص ٍ فٌاٍسی تشٍى داًطگاّی هلی دس صهیٌِ

تا 14

فؼالیت ّستِ پژٍّطی
گضاسشّای ػلوی عشحّای پژٍّص ٍ فٌاٍسی تشٍى داًطگاّی دس سغح استاًی ٍ

تا 7

هٌغمِ دس صهیٌِ فؼالیت ّستِ پژٍّطی

10

گضاسش ّای ػلوی عشح ّای پژٍّص ٍ فٌاٍسی دسٍى داًطگاّی دس صهیٌِ فؼالیت

تا4

ّستِ پژٍّطی
همالِ ػلوی پژٍّص دس هجالت هؼتثش ػلوی پژٍّطی هؼتثش داخلی ٍ خاسجی دس صهیٌِ

 2تا 7

فؼالیت ّستِ پژٍّطی
پایاىًاهِّای تٌیادی کِ همالِ ػلوی پژٍّص اص آى استخشاج ضذُ تاضذ (دس صهیٌِ
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فؼالیت ّستِ پژٍّطی)
تَلیذ داًص فٌی /اختشاع یا اکتطاف هٌجش تِ تَلیذ ٍ تجاسی ساصی هحػَل یا
فشایٌذ (.دس صهیٌِ فؼالیت ّستِ پژٍّطی)

 حذالل اهتیاص الصم تشای ّش ّستِ پژٍّطی عی  2سال فؼالیت  20اهتیاص هیتاضذ. -پیطشفت کاس ّستِ پژٍّطی ّش سِ هاُ یکثاس تِ ضَسای پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ اسسال هیضَد.

دکتشی 2/5
تا 20

 اداهِ فؼالیت ّستِ دس غَست ػذم کسة اهتیاص الصم هٌَط تِ اسائِ دالئل الصم ٍ تػَیة ضَسای پژٍّطی ٍ فٌاٍسی خَاّذ تَد. تجْیضات پژٍّطی خشیذاسی ضذُ اص هحل عشحّای ّستِّای پژٍّطی دس آصهایطگاُّای هشکضی ًَع  Bداًطگاُ هستمش هیضًَذ ٍدس غَست اًحالل ّستِ تِ آصهایطگاُ هشکضی ًَع  Aهٌتمل هیگشدًذ.

ایي ضیَُ ًاهِ دس تاسیخ  95/7/7دس ضَسای پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ هَسد تػَیة لشاس گشفت .ضیَُ ًاهِ حاضش دس  7هادُ
ٍ 6تثػشُ دس تاسیخ  95/10/27دس ّیأت سئیسِ تاصًگشی ٍ تِ تاییذ سسیذ ٍ اص صهاى اتالؽ الصماالجشا خَاّذ تَد

