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 واحدهای پژوهشی دانشگاه کاشانو ارزیابی فعالیت  ،تشکیلدستورالعمل 

 

 مقدمه
پژوهشیهایفعالیتپژوهشگرانبرایتوانمندیاستفادهبهینهازپاسخگوییبهنیازهایجامعهو،اهدافطرحراهبردیدانشگاهتحققمنظوربه

طبق نامهآیینو 5325شماره 19/01/1398مورخه فناوری، تحقیقاتو ایندستورالعملواحدهایپژوهشیوزارتعلوم، اساسمفاد بر

.ندگیرقرارمیارزیابیموردوپردازندمیفعالیتبه،شوندمیتشکیل



 انواع واحدهای پژوهشی  -1ماده 

انجامهایزیرساختعلومتجربیاستکهشرایط،امکاناتوهایحوزهآزمایشگاهپژوهشینوعیواحدپژوهشیدرپژوهشی:آزمایشگاه 

فراهمیکیاچند یامحصولیخاصبههمراهپژوهشگرانومسئلهبامحوریتعلمیهیئتودرآنچندعضوکندمیبرنامهپژوهشیرا

.کنندمیدانشجویانتحصیالتتکمیلیفعالیت

هسته پژوهشی: هستهپژوهشیدر یا اعضایهایحوزهگروه همکاریگروهیاز با چندعلمیهیئتمختلفعلوم پژوهشگرانیکیا یا

مالیبهدانشگاهاضافهنخواهدکردگونهساختاراداریوپژوهشیهیچ.هستهشودمیتأسیسدانشکدهبرایاجرایبرنامهیاموضوعیپژوهشی

شرایطبهدرصورتاحرازووپسازمدتزمانمشخصشودمیکیلموقتتشصورتبهومجوزاستخدامنیرویانسانینیزندارد.هسته

می ارتقا پژوهشی یابدگروه اینصورتمنحلو غیر شودمیدر . امکاناتدانشکده و فضا از اساسوسیلهبهاستفاده بر نامهتفاهمهسته

همکاریبینرئیسدانشکدهومسئولهستهخواهدبود.

پژوهشیاگروه پژوهشی واحد شورا: از کسبمجوز با ستکه تعدادیاعضاییدانشگاه مرکباز یکیازعلمیهیئتو پژوهشیدر

 قراردارد.«مدیرگروه»دررأسگروهپژوهشی،است.دارامورپژوهشمبتنیبرضوابطمربوط،عهدههایتخصصیمشخصزمینه

وشودمیهستهپژوهشیتشکیلواستکهازچندآزمایشگاه،گروهایکدهدانشیابینایرشتهبیننوعیواحدپژوهشیباماهیتپژوهشکده:

عمومیدولتی،نهادهایهایسازمانوهادانشگاه.اینواحدهابامشارکتدانشگاهباسایرکندمیچندبرنامهپژوهشیفعالیتبراساسیکیا

.شوندمینیزایجادبخشخصوصیهایبنگاهغیردولتیو

 

واحدهای پژوهشیوه تشکیل نح -2ماده 

  :شوندمیتشکیلدونوعبرنامهپژوهشیواحدهایپژوهشیدانشگاهبرایتحقق

راهبردیپژوهشیدانشگاههایاولویتاجرایبرنامهپژوهشیمنطبقبا-1

برایپژوهشبخشخصوصیایهبنگاهوغیردولتیعمومیدولتی،نهادهایهایسازماننیازاجرایبرنامهپژوهشیبرایپاسخگوییبه-2

پژوهشیحولیکمحور

 

 فرایند تشکیل واحدهای پژوهشی -3ماده 

 برنامهپژوهشیدوروشوجوددارد.ارائهبرایـ1

تصویببهشورایدانشگاهبرایراهبردیپژوهشیراتدوینوهایاولویت،جامعهراهبردیمسائلوپژوهشیبراساسنیازهامعاونت-الف

معاونتکندیمارائه . پژوهشیراهبردیهایاولویتپژوهشی، شورای تصویبدر پساز را شورای و پژوهشی به ،هادانشکدهدانشگاه

معمولپژوهشیدرقالبهایبرنامهاعالمخواهدکرد.منابعمالیموردنیازبرایفعالیتاینعلمیهیئتواحدهایپژوهشیموجودواعضای

.شودمیپژوهشیتأمینهایطرح
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هایسازماننیازهایپژوهشیبندیاولویتاستنسبتبهپایش،شناساییوموظفبرایپاسخگوییبهنیازهایجامعه،معاونتپژوهشی-ب

رابرایهاپژوهشکدهوهادانشکدهوتوانمندیوقابلیتپژوهشیکندبخشخصوصیاقدامهایسازماندولتی،نهادهایعمومیغیردولتیو

ارزیابینماید.هاسازمانگوییبهنیازخاسپ

بخشخصوصیبایدشاملمواردزیرباشد:هایسازماندولتی،نهادهایعمومیغیردولتیوهایسازمانگزارشپایشمستمرنیازهای-2

جامعهمسائلگزارشتحلیلیازنیازهاوارائه-الف

فناوریجامعهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی،مروندهایعلمی،وتحلیلنظارتومراقبتمدا-

فناوریجامعهفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوعلمی،هایحوزهساختارتحلیل-

عمدةجدیدهایفرصتآنتحتعنواننیازهاومسائلراهبردیجامعهباتحلیلخطرهاووارائهبرآوردتأثیروفوریتروندها-

راهبردی:ئلمسانیازهایجامعهوشناختبندیطبقه-ب

نافذکهمستحقتوجهعاجلاست.فوریومسائل-

میانفوریتیونافذمسائل-

ونافذکهمستلزممراقبتمداماست.یفورریغمسائل-

یناشیازهشدارهایغیرواقعمسائل-

ونیازهامسائلتعیینفهرست-پ

ییبهنیازهاعلمیوپژوهشیدانشگاهبرایپاسخگوهایتوانمندیتحلیل-ت

ارایهاولویتهایراهبردیپژوهشیدانشگاه-ث

هایسازمانتبصره: نهادهایعمومی، برایانجامتوانندمینیزبخشخصوصیهایسازماناجراییوهایدستگاهدولتی، درخواستخودرا

ند.کنارائهبرنامهوطرحپژوهشیبهمعاونتپژوهشی

نهادهایعمومیغیردولتیوهایسازمانیشنیازهایشورایپژوهشیبایدگزارشپا-3 بخشخصوصیودرخواستهایسازماندولتی،

ارائهعلمیهیئت،واحدهایپژوهشیموجودواعضایهادانشکدهدوبهتصویبکنبرایانجامطرحپژوهشیبررسیوراهاسازمانشدهارائه

هایسازمانمشارکتیباتأمینمنابعازسویصورتبههمکاریوقراردادنامهتوافقدرقالبهاطرحنماید.منابعمالیموردنیازبرایاجرای

.شودبخشخصوصیفراهمهایسازماندولتی،نهادهایعمومیو

،هازمانساراهبردیپژوهشیدانشگاهونیازهایهایاولویتمنطبقباتواندمیعلمیهیئتعضویاواحدپژوهشیموجوددانشکده،هرـ4

د.برنامهپژوهشیشاملمواردذیلاست:کنارائهبرنامهپژوهشیموردنظرخودرابهشورایپژوهشی

 هایانجامشدهپیشینهپژوهش-

توجهبهبهتفکیکهرسالوتعیینخروجیپژوهشدرپایانهرسالبندیزمانمراحلانجامپژوهشوبرنامه- امکاناتو)با

،قابلخریدیاقابلدسترسی(تجهیزاتموجود

سازی،مقاالتعلمیو...دستاوردهایموردانتظارازفعالیتپژوهشیشاملتوسعۀفناوری،ثبتداراییفکری،تجاری-

منفعتهزینهتحلیلنیازواعتبارموردبینیپیش-

خواهدکرد:ارائهدرخواستدهندهنتیجهرابهزیربررسیوهایشاخصشدهرابراساسارائهشورایپژوهشی،برنامهپژوهشی-5

 جامعهنیازهایودانشگاههایپژوهشیبااولویتبرنامهپژوهشیتناسباهدافوعنوان-

واحدهایپژوهشیدانشگاهسایرهایفعالیتبابرنامهپژوهشیمحتوایهماهنگیوتناسب-

دهندهبرنامهپژوهشیارائهوسیلهبهنظرهایالزمدرزمینهموردسوابقوتواناییبرخورداری-
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یپژوهشبرنامهانجامبرایتجهیزاتفضایفیزیکیومالی،،منابعنیرویانسانیتأمینبودجهمشخصبرایبرخورداریازبرنامهو-

دهندهبرنامهپژوهشیارائهوسیلهبه

خواهدکرد.ارائهدهندهبرنامهپژوهشیارائهدموردنظررابهاصالحدربرنامهپژوهشی،موارشورایپژوهشیدرصورتضرورتتبصره:

شورایپژوهشیپسازتصویبـ6 نیازبهکهیدرصورتبررسیکندوجدیدراایجادواحدپژوهشیطرحاستموظفبرنامهپژوهشی،

د.سانرانجامبهمعمولپژوهشیهایطرحدرقالبراواحدپژوهشینباشد،اجرایبرنامهپژوهشی

ساختارواحدپژوهشی هبایدپیشنهاد،واحدپژوهشیتشکیلپسازتصویبنیازبهعلمی،دانشکده،واحدپژوهشیموجودوعضوهیئتـ7

کند،بررسیبرایاجرایبرنامه،وشورایپژوهشیموظفاستکهآنساختارپژوهشیپیشنهادیرادکنارائهمطلوبرابهشورایپژوهشی

بهباید،اینموضوعاستانجامقابلواحدهایپژوهشیموجودوسیلهبهپیشنهادیبرنامهپژوهشیِآنباشدکهشورایپژوهشیاگرتشخیص

مستنداتبایدتشکیلواحدپژوهشیجدید،وتأییدخودمبنیبردرصورتتشخیصشورایپژوهشی.برسداطالعواحدپژوهشیمربوط

د.دهورایدانشگاهارائهگیریبهشتصمیممربوطرابرای

8- هاهستهتشکیل بهپژوهشیهایگروهو باید ها تصویبوپژوهشکده برسد. دانشگاه هاپژوهشکدهتشکیلشورای به تصویبمنوط

ارایهشود.امناهیئتاستوگزارشتشکیلگروههایپژوهشیبایدبهامناهیئت

منعقدخواهدشد.دردرخواستدهندهتشکیلواحدپژوهشیبیندانشگاهونامههمتفادرصورتتصویبایجادواحدپژوهشیجدید،-9

بایدمواردزیرتعیینشود:نامهتفاهم

زماندورهپژوهش-

وفعالیتواحدپژوهشیگیریشکلبرایامکاناتتأمینتعیینسهمدانشگاهدر-

تعیینسهم- و دانشگاه نهاد حقوکنندهدرخواستسازمانو فعالیتدر محصولاز یا فناوریو توسعه واحدقمعنویناشیاز

پژوهشی

شیوهحضوراعضایواحدپژوهشیدردانشگاه-

مالیواحدپژوهشیهایپرداختشیوه-

پژوهشکنندهدرخواستسازمانونهادارائهخدماتبهشیوه-

 دهیواحدپژوهشیشیوهگزارش-

پایانفعالیتیاانحاللواحدپژوهشیتعیینتکلیفاموالواحدبعداز-

عنوانبهدرواحدهایمختلفتوانندمیعضویتاصلیداشتهباشندولیدربیشازیکواحدپژوهشیتوانندنمیعلمیهیئتاعضای:تبصره

همکاریداشتهباشند.غیراصلیعضو

.دکننرابهمعاونتپژوهشیمعرفیواعضایآدهدتشکیلپژوهشیراواحد،نامهوافقتمندرجدرظرفمدتبایددرخواستدهنده-10

:ـتأمینمالیبرنامهپژوهشیبهدوصورتزیرانجامخواهدشد11

راهبردیهایاولویتمحورهاوپژوهشیبرگرفتهازبرایاجرایبرنامه،مستقلبامدتزمانمحدودصورتبهتواندمیواحدپژوهشی-الف

اعالمنماید.درخواستدهندهدوبهواحدپژوهشیکنراتصویببرنامهپژوهشیشورایپژوهشیبایدمنابعمالیالزم.شودتشکیلدانشگاه

وباهدفپاسخگوییبهنیازهایبخشخصوصیهایسازماندولتی،نهادهایعمومیوهایسازمانهمکاریباصورتبهواحدپژوهشی-ب

امکاناتالزمرابرایایجادحداقلامکاناتواحدپژوهشی،شورایپژوهشیاجرایبرنامهپژوهشیبرایشروع.گیردمیپژوهشیآنانشکل

درخواستبیرونی،واحدپژوهشیهایسازمان.پسازدریافتمنابعمالینمایدمیاعالمدرخواستدهندهوبهواحدپژوهشیکندمیتعیین

د.اقدامکنحسابهیتسوبایدنسبتبهدهنده

ند.اقدامکننامهوافقتپسازتعیینشیوهتأمینمالینسبتبهاجرایبرنامهپژوهشیدرقالباندموظفواحدهایپژوهشیـ12
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شورایپژوهشیبایدد.دهارائهرابهشورایپژوهشیـهرواحدپژوهشیپسازاجرایبرنامهپژوهشیبایدگزارشکاملاجرایبرنامه13

گزارشراازبایدیکنسخه،ئیدبرنامهپژوهشیدرشورایدانشگاهأشورایپژوهشیدرصورتتد.کنبررسیوتأییدبرنامهرااجرایکیفیت

نماید.ارائهدرخواستدهندهسازمانبه

شد.مدیریتنظارتوارزیابیانجامخواهدوسیلهبهدانشگاهاستکهسیرئعهدههواحدهایپژوهشیبفعالیتنظارتبرمسؤولیتـ14

برنامههرپسازپایانبرایواحدهایپژوهشیفعلیابالغشود.وارزیابیبایددرآغازفعالیتبرایواحدهایپژوهشیجدیدهایشاخص

دوگزارشاقدامکندراجرایبرنامهپژوهشیاستنسبتبهارزیابیعملکردواحدپژوهشیموظفمدیریتنظارتوارزیابی،پژوهشی

نماید.ارائههشورایپژوهشیرابارزیابی

15- ارزیابیواحدهایپژوهشیموظفدانشگاه یالمللنیبملیوپژوهشینهادهایعلمیووسیلهبهاستنسبتبه کنداقدام معیارهای.

از:اندعبارتواحدهایپژوهشیارزیابی

 شاخص های سازمانی

داشتنبرنامهراهبردی-

وهشیواجرایمصوباتشورابرگزاریمنظمجلساتشورایپژ-

 شاخص های انسانی

خارجازدانشگاهباتخصصمرتبطباموضوعواحدپژوهشیداخلومختلفهایبخشازعلمیهیئتجلبمشارکتاعضای-

پژوهشیعلمیهیئتکارگیریبه-

شغلیبرایدانشجویانتحصیالتتکمیلیهایفرصتفراهمکردن-

دکتریوکارشناسیارشدایهنامهپایانحمایتاز-

پسادکتراهایدورهپذیرشوگذراندن-

شاخصهایاطالعاتی

ایجادبسترالزمبرایتبادلدانش-

یالمللنیبی،ملیوامنطقهسطحبامراکزمشابهدرنامهتفاهمعقد-

یسنجوبرهایمعیابراساسمناسبوفعالویژهواحدپژوهشییرساناطالعپایگاهبرخورداریاز-

 شاخص امکانات 

مرتبطباموضوعواحدهایپژوهشیهایآزمایشگاهاندازیوتجهیزاحداث،راه-

وفضاهایپژوهشیواداریموردنیازهاساختماناحداثوبهسازی-

 ستاده ها

پژوهشی-وعلمیISIتألیفکتاب،مقاالت-

وانتشارمجلهتخصصیمرتبطیاندازراه-

پژوهشیوآموزشییهاکارگاهزاریبرگ-

ایوتخصصیبهجامعههدفارائهخدماتمشاوره-

برگزارشدهیهاشیهمامرتبطباتخصصواحدپژوهشییامشارکتدریهاشیهمابرگزاری-

پژوهشیوقراردادبروندانشگاهیازنظرتعدادومبلغقراردادهایطرحاخذ-

ثبتامتیازاختراع-

پژوهشیوفناوریواحدپژوهشیهایطرححاصلازنتایجانیبندانشیهاشرکتیلتشک-
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 پیامدهاو اثرات

 میزاناثرگذاریواحدپژوهشیبرایپاسخگوییبهنیازهایجامعه -

رضایتسازمانهایدولتی،نهادهایعمومیغیردولتیوبنگاههایبخشخصوصیازعملکردواحدپژوهشی -

ذیلنسبتشاخصدوبراساساستموظفواحدهایپژوهشیوسیلهبهبرنامهپژوهشیگزارشارزیابیارائهازـشورایپژوهشیپس16

دهد:ارائههرابهشورایدانشگاهونتیجکندگیریتصمیمواحدپژوهشیساختاربهتداومفعالیتیاگسترش

داشتهساختارواحدپژوهشینیازبهتداومیاگسترشدانشگاهراهبردیپژوهشهایاولویتبرایاجرایـتداومبرنامهپژوهشیالف

.باشد

کهدرقالببرنامهپژوهشیقابلانجامباشد.کندجدیددریافتطرحبیرونیدانشگاه،هایسازمانـواحدپژوهشیبتواندازب

ونداردونیازبهتداومفعالیتاستشدهکاملواحدپژوهشیموجودیکشورایپژوهشیتشخیصدهدبرنامهپژوهشیِکهیدرصورت-17

وکندگیریتصمیمواحدپژوهشیآنیاتغییرمأموریتنسبتبهانحالل،ننمایندارائهپژوهشیبهدانشگاهیطرحمرتبطبیرونیهایسازمانیا

ویامنحلخواهدشد.کندمیتغییرهانآاینصورتپسازتأییدشورایدانشگاه،مأموریتدر.نمایدارائهنتیجهرابهشورایدانشگاه



 واحد پژوهشی مدیریت -4ماده 

از:اندعبارتوظایفمدیرواحدپژوهشی

درچارچوبدستورالعملواحدهایپژوهشیهاتیفعالادارهوهدایتامورواحدپژوهشیونظارتبرحسناجرای-1

همکارینامهتفاهمنظارتبراجرایمفاد-2

معاونتپژوهشیدانشگاهبهجلساتصورتوارسالیمنظمجلساتشورایپژوهشیواحدبرگزار-3

ایآموزشی،ارائهخدماتآزمایشگاهیوخدماتمشاورهیهاکارگاهپژوهشیبروندانشگاهی،برگزاریهایطرحنظارتبرحسنانجام-4

لوخارجازکشوردرچارچوبمقرراتدانشگاهایجادبسترمناسببرایهمکاریبامراکزپژوهشیوفناوریداخ-5

تالشبرایتأمینمنابعمالیواحدپژوهشیازطریقفراهمآوردنزمینهمناسببرایعقدقراردادهایپژوهشی-6



 امور مالی واحدهای پژوهشی -5ماده 

دراختیارنامهتفاهمطبقدانشگاهسهمازکسرواحدپژوهشیبایدبهحسابدرآمدهایاختصاصیدانشگاهواریزشودوپسهایکلیهدرآمد

زیرتأمینشود:یهاراهازتواندمیمنابعمالیواحدپژوهشیگیرد.واحدپژوهشیقرار

یوفناوردرآمدحاصلازقراردادهایپژوهشی-1

درآمدحاصلازفعالیتهایآموزشی-2

ایارائهخدماتآزمایشگاهیومشاوره-3

آموزشییهاکارگاهوهاشیهمابرگزاری-4

درآمدهایحاصلازانتشاراتعلمی-5

)خیرینوواقفان(افرادحقیقیوحقوقیینقدریغنقدیویهاکمک-6

پژوهشیدانشگاه(هایاولویتمالیدانشگاه)ازمحلاعتبارواحدهایپژوهشیدرراستایتحققمنابع-7

مدیرواحدپژوهشیازمحلاعتباراتووسیلهبهپسادکتریهایدورهشجوییتحصیالتتکمیلیودانهاینامهپایانکمکمالیبه:1تبصره

پذیراست.امکاندرآمدهایآنواحد

ازمحلاعتباراتودرآمدهایآنواحدانجامخواهدشد.مصرفی(خریدتجهیزاتووسایلآزمایشگاهی)مصرفیوغیر:2تبصره
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 حدهای پژوهشیواانسانی  منابع -6ماده 

کهشاملمواردزیرگرفتهتأمینشودصورتنامهتفاهمبراساسوکارکنانبایدعلمیهیئتموردنیازبرایحقوقومزایایاعضایمنابعتأمین

است:

دانشگاهعلمیهیئتاعضای -1

.فعالیتدارندواحددرآنواحدپژوهشیکهفقطعلمیهیئتاعضای -2

 پژوهشگران -3

کارشناسان -4

یخدماتیاهنیرو -5

مدیرواحد -6

ازمحلدرآمدهایاختصاصیدانشگاهوتواندمیراهبردیپژوهشیدانشگاههایاولویت:واحدهایپژوهشیتشکیلشدهبرایتحقق9تبصره

،ازخدماتسایرپژوهشگراناستفادهکند.ورعایتقوانینحاکمدرکشورمالیومعامالتیدانشگاهنامهآیینبارعایت



 دانشگاهی وظایف و تعهدات معاونت پژوهش -7ماده 

از:اندعبارتوفعالیتواحدهایپژوهشیگیریشکلوظایفمعاونتپژوهشیبرای

نامهتشکیلواحدپژوهشیتفاهمدرقالبواحدهایپژوهشیگیریشکلنظارتبر-1

نشگاهخارجازداهایسازمانارتباطواحدهایپژوهشیبابرایایجادبسترمناسب-2

واحدهایپژوهشیمدیرانبرگزاریمنظمجلساتبا-3

هاآنتشویقیدرموردواحدهایپژوهشیفعالوحمایتازیهااستیساتخاذ-4

معرفیوتقدیرازواحدپژوهشیبرتردانشگاه-5

زاختالفتخصصیوحلمشکالتدرصدوربروهایبخشوهادانشکدهنظارتبرروابطواحدهایپژوهشیبا-6



 ادامه فعالیت واحدهای پژوهشی موجود   -8ماده 

ارزیـابیواحـدهایهـایشـاخصاززمـانابـالغدوسالهدربازهزمانیاندکردهپژوهشیکهقبالًمجوزتأسیساخذیواحدهاآندستهاز -1

بـدونواحـدهافعالیتپژوهشگرانداخلیدراینصورتادامهنیدراخودراباایندستورالعملتطبیقدهند.اندموظفتقاضامحورپژوهشی

 است.ریپذامکانایجادتعهداتاستخدامیوتارفعنیازهایپژوهشی

درسامانهارزیابیوزارتعلوم،اطالعاتعملکردیخودراواردکنند.1398ندازسالاظفموهایپژوهشیواحد-2

خواهندبود.ایندستورالعملصولیوقطعیازاینپستابعیمجوزااهایپژوهشیوابستهبهدانشگاهدارواحد-3



 -9ماده  مقدمهدستورالعملاین یک با ماده9، تاریخ9، در تبصره ............................. تصویب تاریخودانشگاهسهیرئئتیهبه در

.االجراستالزموپسازتصویبهاستددانشگاهرسییامناهیئتتصویببه1398/09/03


 

 


