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  1383فروردين ماه

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  نامه تاسيس و يا تبديل واحدهاي پژوهشي دانشگاههاي دولتي پرسش

  
   مقدمه -1

در اجراي وظيفه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظـارت بـر رونـد تاسـيس واحـدهاي پژوهـشي و بـا هـدف تـسهيل ايـن رونـد،                                
  . زم است اين پرسشنامه را تكميل و با درخواست رئيس دانشگاه به معاونت پژوهشي وزارت متبوع ارسال كننددانشگاههاي متقاضي ال

  
اين عناوين قراردادي است و صرفاً بر اساس        .  مركز است  توضيح  : منظور از واحد پژوهشي در اين پرسشنامه يكي از صورتهاي گروه             و يا 

  . نداردباشد و مبناي ارزش گذاري حجم فعاليت مي
  
  اطالعات كلي-2

  □ گروه پژوهشي –الف 
  □ مركز پژوهشي  –ب 

  
   به صورت  □ تبديل □تاسيس :  موضوع مورد درخواست-2-1
  :عنوان پيشنهادي-2-2

  . گروه است2 گروه به عنوان هستة اوليه و مركز شامل حداقل -1-2توضيح 
  .هاي آموزشي انتخاب شود ير مشابه با واحد نام واحد پژوهشي متناسب با نوع فعاليت واحد و غ-2-2توضيح 

  
  :نشاني-2-3
  
  

  :نمابر:                                                            تلفن
  :نشاني الكترونيكي
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    تعريف واحدهاي پژوهشي دانشگاهي-3
اينگونه واحـدها بايـد     . پردازند  كنند به پژوهش مي      خاصي كه تعريف مي    تماموري اين نوع واحدها در زمينة       :1هاي نوع      واحد -3-1

  :داراي حداقل شرايط زير باشند
   تعريف شده براي واحد پژوهشي قوي باشندماموريت در زمينة -3-1-1
  .تاي اس تواند باشد بلكه بين رشته شود و گرايشهاي آموزشي دانشگاهي نمي  خاص و دقيق تعريف ميماموريت – 3-1-2
 و مـدير پيـشنهادي بـراي واحـد           پژوهـشي  هـر گـروه    بـراي    )حداقل با رتبه اسـتادياري    ( شاخص  پژوهشگر  معرفي  يك     -3-1-3

  )حداقل استادياربا سابقه(پژوهشي
  
هيات علمي پژوهـشي ويـا مـامور شـده از     (براي هر گروه پژوهشي ) پژوهشگر4حداقل  (معرفي افراد واجد شرايط مورد نياز       -3-1-4

  )آموزشيگروههاي 
 با توجه به نياز كشور و تعداد واحدهاي پژوهشي مشابه در كـشور              ماموريتيتشخيص ضرورت ايجاد چنين واحد پژوهشي با چنين         (

  .)به عهدة معاونت پژوهشي وزارت است
  
 قطعي شـدن   سال پس از3در طي .  بلحاظ مالي سرمايه گذاري اوليه، تخصيص فضا و تجهيزات اوليه به عهدة دانشگاه است         -3-1-4

 را احراز كرد خود معاونت پژوهشي آن واحد را براي گرفتن رديف اعتبار به سازمان مديريت معرفي ب يا  الفاگر در ارزيابي سطح 
  .در اين مدت در صورت نبود اعتبار ممكن است حمايتهايي از طرف حوزه معاونت پژوهشي از آن واحد پژوهشي بشود. كند مي
  
  :شوند تري هستند و با شرايط زير تاسيس مي  گستردهماموريتاين نوع واحدها داراي  :2 واحدهاي نوع -3-2
  . در دانشگاه موجود باشدماموريت تخصص و دانش متناسب با تعريف -3-2-1
.ها بصورت عضو باشند تواند از دانشكده  نيروي انساني پژوهشگر مي-3-2-2
 و مـدير پيـشنهادي بـراي واحـد           پژوهـشي  هـر گـروه    بـراي    )اسـتادياري حداقل با رتبه    ( شاخص  پژوهشگر   معرفي  يك     -3-2-3

  )حداقل استادياربا سابقه(پژوهشي
  براي هر گروه پژوهشي) پژوهشگر4حداقل ( معرفي افراد واجد شرايط مورد نياز -3-2-4
هاي پژوهشي خود واحد      ليتكنند و از محل درآمدهاي حاصل از فعا          اينگونه واحدها از اعتبارات عمومي دولت استفاده نمي        -3-2-3

  .شوند اداره مي
. سازوكار و نحوة ادارة اينگونه واحدها بر اساس مصوبات هيات امناء دانشگاه مربوط است-3-2-4
  :اين نوع واحدها با همكاري دانشگاه وسازمان اجرايي با شرايط زير تاسيس مي شوند 3واحدهاي نوع -4-3

  قرار داد همكاري دانشگاهبا دستگاه اجرايي ويا سازمان متقاضي براي ايجاد واحد پژوهشي مشترك  ارائه 4-3-1
   مشخص بودن ماموريت واحد پژوهشي مشترك و كليه گروههاي پژوهشي آن-4-3-2
  )با حضورقوي دستگاه اجرايي ويا سازمان متقاضي در هيات مديره( پيشنهادي مديره مشخص بودن تركيب هيات -4-3-3
   ويا سازمان متقاضي تامين منابع مالي از طرف دستگاه اجرائي--4-3-4
   مشخص بودن مديران پيشنهادي واحد پژوهشي  از دانشگاه --4-3-5
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يـك  ).(از طـرف دانـشگاهودستگاه اجرايـي ويـا سـازمان متقاضـي            (واجد شرايط براي هر گروه پژوهشي      معرفي افراد    -4-3-6
  )براي هر گروه پژوهشيپژوهشگر 4پژوهشگر شاخص وحداقل 

  مشخص بودن نحوه تامين امكانات،فضاي فيزيكي واعتبار طرحهاوساير مسائل اساسي در قرارداد همكاري-4-3-7
  
   نوع موافقت-5

، موافقت به يكي از دو صورت اصولي و قطعي براي تائيد نهايي از طرف حوزه معاونت پژوهشي به شوراي گسترش آمـوزش عـالي                         
  .شود ارسال مي

 سـال اسـت و      3در صورت عدم مطرح شدن حـداكثر        . شود   زمان اعتبار موافقت اصولي در مصوبة شوراي گسترش ذكر مي          -وضيحت
  .واحد پژوهشي بايد در اين مدت براي اخذ موافقت قطعي اقدام كند

  متقاضي تاسيس واحد پژوهشي
  □ 3نوع  -             ج□ 2 نوع -ب    □ 1 نوع –الف 

  قت قطعي هستيد گزارش عملكرد دوران موافقت اصولي نيز اعالم شودچنانچه متقاضي مواف
  :دالئل توجيهي مبني برضرورت تاسيس ويا تبديل واحد پژوهشي مورد درخواست ارائه شود-6
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  .هشي مشخص شودبيني شده براي واحد پژو پيش)  ساله5(و ميان مدت )  ساله2( اهداف كوتاه مدت -6
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  نيروي انساني-7
  :پژوهشگران بر اساس نوع واحد پژوهشي در خواستي در جدول زير معرفي شود

  رديف
 

 نام ونام خا نوادگي
رشته ومدرك 

 تحصيلي
مرتبه علمي

محل خدمت 
 فعلي

نوع همكاري در 
 واحد پژوهشي

نام گروه 
 ژوهشيپ
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   خدمات پشتيباني پژوهشي-8
...) كتابخانه، رايانه و ( از آنجا كه واحد پژوهشي دانشگاهي الزم است از نظر فضاي فيزيكي و امكانات پشتيباني پژوهشي 

ايكه در زمان اخذ موافقت قطعي اين شرايط  به گونه. زم را كرده باشدهاي الزم را داشته باشد، متقاضي بايد پيش بينيهاي ال حداقل
.فراهم شده باشد

  
 اساسنامه-9
  گروه پژوهشي نياز به تصويب اساسنامه ندارد-9-1
 براي  مركز پژوهشي ،اساسنامه الگو پس از قطعي شدن براي مراحل تصويب از دفتر امور در صورت نياز به تصويب اساسنامه-9-2 

  .هشي وبرنامه ريزي قابل دريافت استپژو
  

   نظارت-10
  .نظارت بر اينگونه واحدها در تمامي مراحل و سطوح به عهدة معاونت پژوهشي وزارت متبوع است

از زمان دريافت در خواست متقاضي تا ارسال  نامه در خواست صدور مو ا فقت به شوراي گسترش آموزش عـالي بـه طـور                          :توضيح
چنا نچه اين زمان طوالنيتر ازاين شد موضوع از طريق دفتر امور پژوهشي و بر نامه ريزي قابل پيگيـري                    .ي كشد    ماه طول م   3متوسط    

  .است
   6462693----------6408224:شماره تلفنهاي تماس
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