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دستورالعمل تشکیل ،فعالیت و ارزیابی واحدهای پژوهشی دانشگاه کاشان

مقدمه
فعالیتهایپژوهشی

بهمنظورتحققاهدافطرحراهبردیدانشگاه،پاسخگوییبهنیازهایجامعهواستفادهبهینهازتوانمندیپژوهشگرانبرای

آییننامه شماره  5325مورخه  1398/01/19وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،واحدهای پژوهشی بر اساس مفاد این دستورالعمل
و طبق  
تشکیلمیشوند،بهفعالیتمیپردازندوموردارزیابیقرارمیگیرند .

ماده  -1انواع واحدهای پژوهشی
زیرساختهای انجام

حوزههای علومتجربیاستکهشرایط،امکاناتو
آزمایشگاه پژوهشی :آزمایشگاهپژوهشینوعیواحدپژوهشیدر 
هیئتعلمی بامحوریتمسئله یامحصولیخاصبههمراهپژوهشگرانو
میکند ودرآنچندعضو 
یکیاچندبرنامهپژوهشیرافراهم 
میکنند .
دانشجویانتحصیالتتکمیلیفعالیت 
حوزههای مختلفعلومباهمکاری گروهیازاعضایهیئتعلمی یا پژوهشگرانیکیاچند
هسته پژوهشی :گروهیاهستهپژوهشی در  
میشود.هستهپژوهشیهیچگونهساختاراداریومالیبهدانشگاهاضافهنخواهدکرد
دانشکدهبرایاجرایبرنامهیاموضوعیپژوهشیتأسیس 
بهصورت موقتتشکیل میشود وپسازمدتزمانمشخص و درصورتاحرازشرایطبه
ومجوزاستخدامنیرویانسانینیزندارد.هسته 
بهوسیله هسته بر اساس تفاهمنامه
میشود .استفاده از فضا و امکانات دانشکده  
گروه پژوهشی ارتقا مییابد و در غیر این صورت منحل  
همکاریبینرئیسدانشکدهومسئولهستهخواهدبود .
گروه پژوهشی :واحد پژوهشی است که با کسب مجوز از شورای دانشگاه و مرکب از تعدادی اعضای هیئتعلمی پژوهشی در یکی از
مبتنیبرضوابطمربوط،عهدهدارامورپژوهشاست.دررأسگروهپژوهشی«،مدیرگروه»قراردارد.

زمینههایتخصصیمشخص

میشودو
کدهایاستکهازچندآزمایشگاه،گروهوهستهپژوهشیتشکیل 
رشتهاییابیندانش 
بین 
پژوهشکده:نوعیواحدپژوهشیباماهیت 
سازمانهایدولتی،نهادهایعمومی

دانشگاههاو

میکند.اینواحدهابامشارکتدانشگاهباسایر
براساسیکیاچندبرنامهپژوهشیفعالیت 
میشوند .
بنگاههایبخشخصوصینیزایجاد 
غیردولتیو 
ماده  -2نحوه تشکیل واحدهای پژوهشی 
میشوند :
واحدهایپژوهشیدانشگاهبرایتحققدونوعبرنامهپژوهشیتشکیل 
اولویتهایراهبردیپژوهشیدانشگاه 

-1اجرایبرنامهپژوهشیمنطبقبا
بنگاههای بخشخصوصی برایپژوهش
سازمانهای دولتی،نهادهای عمومی غیردولتی و 

 -2اجرایبرنامهپژوهشیبرایپاسخگوییبه نیاز
حولیکمحورپژوهشی 
ماده  -3فرایند تشکیل واحدهای پژوهشی
1ـبرایارائهبرنامهپژوهشیدوروشوجوددارد.
اولویتهایراهبردیپژوهشیراتدوینوبرایتصویببهشورایدانشگاه

الف-معاونتپژوهشیبراساسنیازهاومسائلراهبردیجامعه،
دانشکدهها،

اولویتهای راهبردی پژوهشی را پس از تصویب در شورای پژوهشی و شورای دانشگاه به 

یکند .معاونت پژوهشی ،
ارائه م 
برنامههایپژوهشیدرقالبمعمول
هیئتعلمیاعالمخواهدکرد.منابعمالیموردنیازبرایفعالیتاین 
واحدهایپژوهشیموجودواعضای 
میشود .
طرحهایپژوهشیتأمین 
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سازمانهای

اولویتبندینیازهایپژوهشی

ب-برایپاسخگوییبهنیازهایجامعه،معاونتپژوهشیموظفاستنسبتبهپایش،شناساییو
پژوهشکدههارابرای

دانشکدهها و

سازمانهایبخشخصوصیاقدامکند وتوانمندیوقابلیتپژوهشی

دولتی،نهادهایعمومیغیردولتیو
سازمانهاارزیابینماید .

پاسخگوییبهنیاز
سازمانهایبخشخصوصیبایدشاملمواردزیرباشد :

سازمانهایدولتی،نهادهایعمومیغیردولتیو

-2گزارشپایشمستمرنیازهای
الف-ارائهگزارشتحلیلیازنیازهاومسائلجامعه 
تحلیلنظارتومراقبتمداومروندهایعلمی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوفناوریجامعه حوزههایعلمی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوفناوریجامعه 
تحلیلساختار فرصتهایعمدةجدید 

برآوردتأثیروفوریتروندهاوارائهآنتحتعنواننیازهاومسائلراهبردیجامعهباتحلیلخطرهاوطبقهبندینیازهایجامعهوشناختمسائلراهبردی :
ب -
مسائلفوریونافذکهمستحقتوجهعاجلاست .مسائلمیانفوریتیونافذ مسائلغیرفوریونافذکهمستلزممراقبتمداماست .مسائلناشیازهشدارهایغیرواقعی پ-تعیینفهرستمسائلونیازها 
توانمندیهایعلمیوپژوهشیدانشگاهبرایپاسخگوییبهنیازها 

ت-تحلیل
ث-ارایهاولویتهایراهبردیپژوهشیدانشگاه 
میتوانند درخواستخودرابرایانجام
سازمانهای بخشخصوصینیز 

دستگاههای اجراییو

سازمانهای دولتی،نهادهایعمومی،

تبصره :
برنامهوطرحپژوهشیبهمعاونتپژوهشیارائهکنند .
سازمانهای بخشخصوصیودرخواست

سازمانهای دولتی،نهادهایعمومیغیردولتیو

 -3شورایپژوهشیبایدگزارشپایشنیازهای
هیئتعلمیارائه
دانشکدهها،واحدهایپژوهشیموجودواعضای 

سازمانهارابرایانجامطرحپژوهشیبررسیوتصویبکندوبه

ارائهشده
سازمانهای

بهصورت مشارکتیباتأمینمنابعازسوی
توافقنامه وقرارداد همکاری 
طرحها درقالب 
نماید.منابعمالیموردنیازبرایاجرای 
بخشخصوصیفراهمشود .

دولتی،نهادهایعمومیوسازمانهای
زمانها،
اولویتهای راهبردیپژوهشیدانشگاهونیازهایسا 

میتواند منطبقبا
هیئتعلمی  
 4ـ هر دانشکده ،واحدپژوهشیموجودیا عضو 
برنامهپژوهشیموردنظرخودرابهشورایپژوهشیارائهکند.برنامهپژوهشیشاملمواردذیلاست :
پیشینهپژوهشهایانجامشدهزمانبندی بهتفکیکهرسالوتعیینخروجیپژوهشدرپایانهرسال (باتوجهبهامکاناتو
 مراحلانجامپژوهشوبرنامه تجهیزاتموجود،قابلخریدیاقابلدسترسی) 
دستاوردهایموردانتظارازفعالیتپژوهشیشاملتوسعۀفناوری،ثبتداراییفکری،تجاریسازی،مقاالتعلمیو ...پیشبینیاعتبارموردنیازوتحلیلهزینهمنفعت 
 شاخصهایزیربررسیونتیجهرابهدرخواستدهندهارائهخواهدکرد :

-5شورایپژوهشی،برنامهپژوهشیارائهشدهرابراساس
بااولویتهایپژوهشیدانشگاهونیازهایجامعه

تناسباهدافوعنوانبرنامهپژوهشیفعالیتهایسایرواحدهایپژوهشیدانشگاه 

هماهنگیوتناسبمحتوایبرنامهپژوهشیبابهوسیلهارائهدهندهبرنامهپژوهشی 
سوابقوتواناییهایالزمدرزمینهموردنظر 

-برخورداری
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برخورداریازبرنامهوبودجهمشخصبرایتأمیننیرویانسانی،منابعمالی،فضایفیزیکیوتجهیزاتبرایانجامبرنامهپژوهشیبهوسیلهارائهدهندهبرنامهپژوهشی 

تبصره:شورایپژوهشیدرصورتضرورتاصالحدربرنامهپژوهشی،مواردموردنظررابهارائهدهندهبرنامهپژوهشیارائهخواهدکرد .
یکه نیازبه
 6ـ شورایپژوهشیپسازتصویب برنامهپژوهشی،موظف است طرح ایجادواحدپژوهشی جدیدرا بررسیکندودرصورت 
طرحهایمعمولپژوهشیبهانجامرساند .
واحدپژوهشینباشد،اجرایبرنامهپژوهشیرادرقالب 
دانشکده،واحدپژوهشیموجودوعضوهیئتعلمی،پسازتصویبنیازبهتشکیلواحدپژوهشی ،بایدپیشنهاده ساختارواحدپژوهشی

7ـ
مطلوبرابهشورایپژوهشیارائهکند،وشورایپژوهشیموظفاستکهآنساختارپژوهشیپیشنهادیرابرایاجرایبرنامهبررسیکند،
بهوسیلهواحدهایپژوهشیموجود قابلانجاماست،اینموضوعبایدبه
اگرتشخیصشورایپژوهشیآنباشدکهبرنامهپژوهشیِپیشنهادی 
اطالعواحدپژوهشیمربوط برسد .شورایپژوهشیدرصورتتشخیص وتأییدخودمبنیبر تشکیلواحدپژوهشیجدید،بایدمستندات
تصمیمگیریبهشورایدانشگاهارائهدهد .

مربوطرابرای
پژوهشکدهها منوط به تصویب

گروههای پژوهشی وپژوهشکده ها باید به تصویب شورای دانشگاه برسد .تشکیل 
هستهها و  
 -8تشکیل  
هیئتامناارایهشود .
هیئتامنااستوگزارشتشکیلگروههایپژوهشیبایدبه 

همنامه تشکیلواحدپژوهشیبیندانشگاهودرخواستدهنده منعقدخواهدشد.در
-9درصورتتصویبایجادواحدپژوهشیجدید،تفا 
تفاهمنامهبایدمواردزیرتعیینشود :

زماندورهپژوهش شکلگیریوفعالیتواحدپژوهشی 
تعیینسهمدانشگاهدرتأمینامکاناتبرای درخواستکننده در حقوق معنوی ناشی از توسعه فناوری و یا محصول از فعالیت واحد

 تعیین سهم دانشگاه و سازمان و نهاد پژوهشی 
شیوهحضوراعضایواحدپژوهشیدردانشگاه پرداختهایمالیواحدپژوهشی 

شیوهشیوهارائهخدماتبهسازمانونهاددرخواستکنندهپژوهش شیوهگزارشدهیواحدپژوهشیتعیینتکلیفاموالواحدبعدازپایانفعالیتیاانحاللواحدپژوهشی بهعنوان
میتوانند درواحدهایمختلف 
نمیتوانند دربیشازیکواحدپژوهشی عضویتاصلیداشتهباشندولی 
هیئتعلمی  
تبصره :اعضای  
عضوغیراصلیهمکاریداشتهباشند .
وافقنامه،واحدپژوهشیراتشکیلدهدواعضایآنرابهمعاونتپژوهشیمعرفیکند .
-10درخواستدهندهبایدظرفمدتمندرجدرت 
11ـتأمینمالیبرنامهپژوهشیبهدوصورتزیرانجامخواهدشد :
اولویتهایراهبردی

بهصورت مستقلبامدتزمانمحدود ،برایاجرایبرنامهپژوهشیبرگرفتهازمحورهاو
میتواند  
الف-واحدپژوهشی 
دانشگاهتشکیلشود.شورایپژوهشیبایدمنابعمالیالزمبرنامهپژوهشیراتصویبکندوبهواحدپژوهشیدرخواستدهندهاعالمنماید .
سازمانهایبخشخصوصیوباهدفپاسخگوییبهنیازهای

سازمانهایدولتی،نهادهایعمومیو

بهصورتهمکاریبا
ب-واحدپژوهشی 
میگیرد.برایشروع اجرایبرنامهپژوهشی،شورایپژوهشیامکاناتالزمرابرایایجادحداقلامکاناتواحدپژوهشی
پژوهشیآنانشکل 
سازمانهای بیرونی،واحدپژوهشیدرخواست

تعیین میکند وبهواحدپژوهشیدرخواستدهنده اعالممینماید.پسازدریافتمنابعمالی
دهندهبایدنسبتبهتسویهحساباقدامکند .
موظفاندپسازتعیینشیوهتأمینمالینسبتبهاجرایبرنامهپژوهشیدرقالبتوافقنامهاقدامکنند .

12ـواحدهایپژوهشی
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13ـهرواحدپژوهشیپسازاجرایبرنامهپژوهشیبایدگزارشکاملاجرایبرنامه رابهشورایپژوهشیارائه دهد .شورایپژوهشیباید
کیفیتاجرایبرنامهرابررسیوتأییدکند.شورایپژوهشیدرصورتتأئیدبرنامهپژوهشیدرشورایدانشگاه،بایدیکنسخهازگزارشرا
بهسازماندرخواستدهندهارائهنماید .
بهوسیله مدیریتنظارتوارزیابیانجامخواهدشد.
14ـ مسؤولیت نظارتبرفعالیت واحدهایپژوهشیبه عهدهرئیس دانشگاهاستکه 
شاخصهای ارزیابیبایددرآغازفعالیتبرایواحدهایپژوهشیجدیدو برایواحدهایپژوهشیفعلیابالغشود .پسازپایانهربرنامه

پژوهشی ،مدیریتنظارتوارزیابیموظف استنسبتبهارزیابیعملکردواحدپژوهشی دراجرایبرنامهپژوهشی اقدامکندوگزارش
ارزیابیرابهشورایپژوهشیارائهنماید .
نالمللی اقدامکند .معیارهای
بهوسیله نهادهایعلمیوپژوهشی ملیوبی 
 -15دانشگاهموظف است نسبتبهارزیابی واحدهای پژوهشی 
عبارتانداز :

ارزیابیواحدهایپژوهشی
شاخص های سازمانی
داشتنبرنامهراهبردی برگزاریمنظمجلساتشورایپژوهشیواجرایمصوباتشورا شاخص های انسانی
بخشهایمختلفداخلوخارجازدانشگاهباتخصصمرتبطباموضوعواحدپژوهشی 
جلبمشارکتاعضایهیئتعلمیاز هیئتعلمیپژوهشی 
بهکارگیری 
 فرصتهایشغلیبرایدانشجویانتحصیالتتکمیلی 

فراهمکردننامههایدکتریوکارشناسیارشد 
پایان 
حمایتاز دورههایپسادکترا 
پذیرشوگذراندن شاخصهایاطالعاتی 
ایجادبسترالزمبرایتبادلدانش نالمللی 
منطقهای،ملیوبی 
تفاهمنامهبامراکزمشابهدرسطح 
عقد اطالعرسانیمناسبوفعالویژهواحدپژوهشیبراساسمعیارهایوبسنجی 
برخورداریازپایگاه شاخص امکانات
آزمایشگاههایمرتبطباموضوعواحدهایپژوهشی 

احداث،راهاندازیوتجهیزساختمانهاوفضاهایپژوهشیواداریموردنیاز 

احداثوبهسازیستاده ها
تألیفکتاب،مقاالتISIوعلمی-پژوهشی راهاندازیوانتشارمجلهتخصصیمرتبط 
 کارگاههایآموزشیوپژوهشی 

برگزاریارائهخدماتمشاورهایوتخصصیبهجامعههدف شهایبرگزارشده 
شهایمرتبطباتخصصواحدپژوهشییامشارکتدرهمای 
برگزاریهمای طرحهایپژوهشیوقراردادبروندانشگاهیازنظرتعدادومبلغقرارداد 
اخذ ثبتامتیازاختراع طرحهایپژوهشیوفناوریواحدپژوهشی 
دانشبنیانحاصلازنتایج 
شرکتهای 

تشکیل5

پیامدهاو اثرات
 میزاناثرگذاریواحدپژوهشیبرایپاسخگوییبهنیازهایجامعه رضایتسازمانهایدولتی،نهادهایعمومیغیردولتیوبنگاههایبخشخصوصیازعملکردواحدپژوهشی بهوسیله واحدهایپژوهشیموظف استبراساس دوشاخص ذیلنسبت
16ـشورایپژوهشیپس ازارائه گزارشارزیابی برنامهپژوهشی 
تصمیمگیریکندونتیجهرابهشورایدانشگاهارائهدهد :

بهتداومفعالیتیاگسترشساختارواحدپژوهشی
اولویتهای راهبردیپژوهشدانشگاهنیازبهتداومیاگسترشساختارواحدپژوهشی داشته

الفـتداومبرنامهپژوهشیبرایاجرای
باشد .
سازمانهایبیرونیدانشگاه،طرحجدیددریافتکندکهدرقالببرنامهپژوهشیقابلانجامباشد .

بـواحدپژوهشیبتوانداز
یکه شورایپژوهشیتشخیصدهدبرنامهپژوهشیِ یک واحدپژوهشیموجودکامل شدهاستونیازبهتداومفعالیتنداردو
-17درصورت 
تصمیمگیریکندو

سازمانهایبیرونیمرتبططرحیپژوهشیبهدانشگاهارائهننمایند،نسبتبهانحاللیاتغییرمأموریتآنواحدپژوهشی

یا
نتیجهرابهشورایدانشگاهارائهنماید.دراینصورتپسازتأییدشورایدانشگاه،مأموریتآنهاتغییرمیکندویامنحلخواهدشد .

ماده  -4مدیریت واحد پژوهشی
عبارتانداز :

وظایفمدیرواحدپژوهشی
تهادرچارچوبدستورالعملواحدهایپژوهشی 
-1ادارهوهدایتامورواحدپژوهشیونظارتبرحسناجرایفعالی 
تفاهمنامههمکاری 
-2نظارتبراجرایمفاد 
صورتجلساتبهمعاونتپژوهشیدانشگاه 

-3برگزاریمنظمجلساتشورایپژوهشیواحدوارسال
کارگاههایآموزشی،ارائهخدماتآزمایشگاهیوخدماتمشاورهای 

طرحهایپژوهشیبروندانشگاهی،برگزاری
-4نظارتبرحسنانجام 
-5ایجادبسترمناسببرایهمکاریبامراکزپژوهشیوفناوریداخلوخارجازکشوردرچارچوبمقرراتدانشگاه 
-6تالشبرایتأمینمنابعمالیواحدپژوهشیازطریقفراهمآوردنزمینهمناسببرایعقدقراردادهایپژوهشی 

ماده  -5امور مالی واحدهای پژوهشی
تفاهمنامهدراختیار
کلیهدرآمدهای واحدپژوهشیبایدبهحسابدرآمدهایاختصاصیدانشگاهواریزشودوپسازکسرسهمدانشگاهطبق 
میتواندازراههایزیرتأمینشود :
واحدپژوهشیقرارگیرد.منابعمالیواحدپژوهشی 
-1درآمدحاصلازقراردادهایپژوهشیوفناوری 
-2درآمدحاصلازفعالیتهایآموزشی 
-3ارائهخدماتآزمایشگاهیومشاورهای 
کارگاههایآموزشی 

شهاو
-4برگزاریهمای 
-5درآمدهایحاصلازانتشاراتعلمی 
کمکهاینقدیوغیرنقدیافرادحقیقیوحقوقی(خیرینوواقفان) 
 -6
اولویتهایپژوهشیدانشگاه) 

-7منابعمالیدانشگاه(ازمحلاعتبارواحدهایپژوهشیدرراستایتحقق
بهوسیله مدیرواحدپژوهشیازمحلاعتباراتو
دورههای پسادکتری 
نامههای دانشجوییتحصیالتتکمیلیو 
پایان 
تبصره  :1کمکمالیبه 
درآمدهایآنواحدامکانپذیراست .
تبصره:2خریدتجهیزاتووسایلآزمایشگاهی(مصرفیوغیرمصرفی)ازمحلاعتباراتودرآمدهایآنواحدانجامخواهدشد .
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ماده  -6منابع انسانی واحدهای پژوهشی
تفاهمنامهصورتگرفتهتأمینشودکهشاملمواردزیر
هیئتعلمیوکارکنانبایدبراساس 
تأمینمنابعموردنیازبرایحقوقومزایایاعضای 
است :
 -1اعضایهیئتعلمیدانشگاه 
درآنواحدفعالیتدارند .
 -2اعضایهیئتعلمیواحدپژوهشیکهفقط 
 -3پژوهشگران
 -4کارشناسان 
 -5نیروهایخدماتی 
 -6مدیرواحد 
میتواندازمحلدرآمدهایاختصاصیدانشگاهو
اولویتهایراهبردیپژوهشیدانشگاه 

تبصره:9واحدهایپژوهشیتشکیلشدهبرایتحقق
آییننامهمالیومعامالتیدانشگاهورعایتقوانینحاکمدرکشور،ازخدماتسایرپژوهشگراناستفادهکند .
بارعایت 

ماده  -7وظایف و تعهدات معاونت پژوهشی دانشگاه
عبارتانداز :

شکلگیریوفعالیتواحدهایپژوهشی
وظایفمعاونتپژوهشیبرای 
تفاهمنامهتشکیلواحدپژوهشی 
شکلگیریواحدهایپژوهشیدرقالب 
-1نظارتبر 
سازمانهایخارجازدانشگاه 

-2ایجادبسترمناسببرایارتباطواحدهایپژوهشیبا
-3برگزاریمنظمجلساتبامدیرانواحدهایپژوهشی 
آنها 
استهایتشویقیدرموردواحدهایپژوهشیفعالوحمایتاز 
-4اتخاذسی 
-5معرفیوتقدیرازواحدپژوهشیبرتردانشگاه 
بخشهایتخصصیوحلمشکالتدرصدوربروزاختالف 
دانشکدههاو 

-6نظارتبرروابطواحدهایپژوهشیبا

ماده  -8ادامه فعالیت واحدهای پژوهشی موجود
کردهانددربازهزمانیدوسالهاززمـانابـالغشـاخصهـایارزیـابیواحـدهای
 -1آندستهازواحدهایپژوهشیکهقبالًمجوزتأسیساخذ 
پژوهشیتقاضامحورموظفاندخودراباایندستورالعملتطبیقدهند.دراینصورتادامهفعالیتپژوهشگرانداخلیدراینواحـدهابـدون
امکانپذیراست.
ایجادتعهداتاستخدامیوتارفعنیازهایپژوهشی 
-2واحدهایپژوهشیموظفاندازسال1398درسامانهارزیابیوزارتعلوم،اطالعاتعملکردیخودراواردکنند .
-3واحدهایپژوهشیوابستهبهدانشگاهدارایمجوزاصولیوقطعیازاینپستابعایندستورالعملخواهندبود .

ئترئیسه دانشگاه و در تاریخ
ماده  -9این دستورالعمل با یک مقدمه 9 ،ماده 9 ،تبصره در تاریخ .............................به تصویب هی 
الزماالجراست .
هیئتامنایدانشگاهرسیدهاستوپسازتصویب 
1398/09/03بهتصویب 
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