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  مقدمه 
اه ها و اجراي برنامه راهبردي دانشگتحقق رسالت منظوربهبه استناد اهداف مندرج در اسناد باالدستي كشور و  نامهشيوه اين

پژوهشگران براي انجام و ايجاد و تقويت انگيزه  توسعه علمي كشور اهداف پيشبردعلم و ايفاي نقش مؤثر در  در توليد
وزارت  07/11/1397مصوب  »هاتأسيس واحدهاي پژوهشي در دانشگاهنحوه «نامه و در راستاي آيين پژوهشيهاي فعاليت
به اين ترتيب، هسته پژوهشي در حوزه تخصصي و با همكاري گروهي از اعضاي هيأت علمي يا  .است شده تنظيمعتف 

  . ودشپژوهشگران يك يا چند دانشكده دانشگاه عالمه طباطبائي براي اجراي برنامه يا موضوعي پژوهشي تأسيس مي

  اهداف: 1ماده  

 دانشگاه در پژوهشو هدفمندي  يمندنظامپويايي و ايجاد ساختار الزم براي  .1

 مشاركت در گسترش مرزهاي دانش .2

 الملليبندي داخلي و بينهاي رتبهارتقاي شاخص دانشگاه در نظام .3

 علوم انساني سازي كاربرديتالش براي  .4

 اجرائيهاي تعامل دانشگاه با صنعت و بخش سازيزمينه .5

 پژوهشي دانشجويان هايظرفيتاستفاده مؤثر از  .6

 هاي پژوهشي استادان و دانشجويانبه فعاليت دهيجهت .7

 اي رشتههاي ميانتقويت پژوهش .8

  : اركان2ماده 

 كدهشوراي پژوهشي دانش .1

 مدير هسته .2

 اعضاي هسته .3

  : تعريف3ماده  

كه بر اساس تخصص و سوابق علمي و پژوهشي به ارائه است با حداقل سه نفر پژوهشگر  گروهيهسته پژوهشي عبارت از 
هاي قطب و هاي پژوهشي مندرج در اسناد باالدستياز اولويت يكي در) براي توليد و ترويج علم سالهسهمدت (برنامه ميان

به  توانديم تركيب اعضاي هسته پردازند.ها است، ميبرنامه راهبردي دانشگاه كه ضمناً مرتبط با زمينه تخصصي آنو علمي 
  :باشدشرح ذيل 

 مدير هسته پژوهشي، يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي .1

 طباطبائيدانشگاه عالمه  كارشناسي ارشد و دكتري اندانشجوي .2
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 شرطبه ؛داخلي و خارجي و مراكز پژوهشي معتبر طباطبائيدانشگاه عالمه  اعضاي هيأت علميحداقل دو نفر از  .3
  هستهي و سابقه علمي به تعداد ضرورت به تشخيص مدير ارتباط تخصص

رط عضويت ش اب -ها با مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتركارشناسان دانشگاه عالمه طباطبائي و ساير سازمان .4
 در يك هستهفقط  زمانهم

  شرايط ذيل باشد: يكي از داراي بايست مدير هسته پژوهشي مي -1 تبصره

 الف يا ب (به تشخيص مديريت امور در نشريات پژوهشي منتشر شده مرتبط با تخصص هسته پژوهشي -مقاله علمي  3 -1
 پژوهشي دانشگاه) 

 يا

 ركز چاپ وم كتاب منتشر شده (تأليف يا تصنيف) در انتشارات معتبر مرتبط با تخصص هسته پژوهشي (به تشخيص 2  -2
 ) ديريت امور پژوهشي دانشگاهو م انتشارات دانشگاه

 يا

  دانشگاهي انجام يافته مرتبط با تخصص هسته پژوهشي (به تشخيص مديريت امور پژوهشي دانشگاه) دو پروژه پژوهشي برون -3

  .است بالمانعاعضاي پژوهشگر جديد حسب درخواست و تشخيص مدير هسته  افزايش يا كاهش -2تبصره 

در صورتي كه عضو هيأت  .است بالمانع زمانهم طوربه هسته دوحداكثر در  عضو عنوانبه علمي هيأت اعضاي فعاليت -3تبصره 
عضو  وانعنبهديگر هسته دو تواند در تنها مي زمانهم طوربه دانشكده پژوهشي معاون تشخيص به بناهسته باشد، يك علمي مدير 

  هسته فعاليت نمايد.

  پژوهشي هسته هايقلمرو فعاليت: 4 ماده 

ر ه و تضمين كيفيت ييبا رعايت فرايندهاي اجرا –هاي زير تواند در زمينهدر اجراي برنامه مصوب خود ميهسته پژوهشي 
  :فعاليت كند -يك

 بطمرت يهاي تحقيق در حوزه تخصصهاي علمي، پايش تحوالت علمي و بسط روشدستيابي به آخرين يافته .1

 هاو انتشار آن داراولويت هايزمينهتوليد مقاالت علمي در  .2

جراي المللي براي پذيرش و اها و مؤسسات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملي و بينمؤثر و هدفمند با سازمانارتباط  .3
 هاي مطالعاتيپروژه

 در دست اجراو كتب ها سخنراني در مورد مقاله و ، نشستكارگاه جلسات نقد، بررسي، برگزاري .4

 پردازي تا ثبت نهاييو نظريه هاي نقدثبت اختراع و اجراي كرسي .5

 و درسي تأليف كتب علمي و ها)(به غير از مجموعه مقاالت همايش گردآوري .6

 جلب همكاري نخبگان ايراني و غير ايراني داخل و خارج از كشور .7



3 | P a g e  
 

 هاي قانوني مؤسسات اجرايينامهها و لوايح و آيينارائه پيشنهاد و طرح .8

تحقيقات پيشرفته با همكاري مراكز علمي و خارج از ريزي پي و مشترك تحقيقاتي هايپروژه اجراي در مشاركت .9
 كشور

 هاي مرتبطساير فعاليت .10

دير بنابراين م ؛باشدناجراي تمامي وظايف ضروري است  ممكن ،اهداف تعريف شده براي يك هسته حسب بر -توضيح
  توضيح دهد.اعالم و را هاي ضروري فعاليتهسته بايد در پرسشنامه پيشنهاد تأسيس هسته 

  وظايف مدير هسته :5 ماده 

 هاي مصوب هستهبرنامهريزي براي اجراي برنامه .1

 نظارت بر فعاليت اعضاي هستهپيگيري و  .2

 هبه معاونت پژوهشي دانشكد هسته هايبرنامهميزان پيشرفت  ارائه گزارش .3
 هاالتحقيقمنابع و پرداخت حق موقعبهتخصيص پيگيري امور اداري و مالي براي  .4

  هسته : وظايف عضو6 ماده 

 شدهانجام كارتقسيم در دست اجرا مطابق برنامه مدير هسته و هايفعاليتو كامل  موقعبهاجراي  .1

 مصوب هسته هايبرنامه ازمدير هسته درخواستي هاي ارائه گزارش .2

  : مراحل تشكيل7ماده 

از طريق مدير هسته در پرسشنامه درخواست تأسيس هسته  5برنامه سه ساله با رعايت چهارچوب كلي مفاد ماده  تنظيم .1
 پژوهشي

 به معاون پژوهشي دانشكده تأسيس هسته پژوهشي ارسال پرسشنامه درخواست .2

 مذكور در شوراي پژوهشي دانشكدهتأسيس هسته پژوهشي بررسي و تصويب درخواست  .3

از سوي معاون پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه براي  مصوبپژوهشي  تأسيس هستهدرخواست ارسال  .4
 بندي در شوراي پژوهشي دانشگاهاولويت

 پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه بررسي درخواست تأسيس هسته .5

 تصويب يا رد هسته پژوهشي .6

 (در صورت تصويب)انعقاد قرارداد هسته پژوهشي  .7

 پس از انعقاد قراردادون پژوهشي دانشگاه هسته توسط معاصدور حكم مدير  .8
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پس  .برنامه سال اول، دوم و سوم خود را نيز تنظيم و ارائه نمايد دمدير هسته پژوهشي عالوه بر ارائه برنامه سه ساله، باي -1تبصره 
 د.شوتنظيم مي هر سالاز تصويب نهايي هسته پژوهشي قراردادهايي براي اجراي برنامه 

آن حتي اگر  از . هسته مذكور پساستسال  3به مدت  آناز تاريخ صدور حكم مدير  پژوهشي دوره فعاليت هسته - 2 تبصره
هد. در تواند با اعضاي جديد ادامه فعاليت دمي ،شده باشند يا بنا به داليلي از هسته پژوهشي جدا التحصيلفارغبازنشسته، اعضاي آن 

  حساب با عضو قبلي و معرفي عضو جديد الزامي است.اين صورت ارائه تسويه

اي متشكل از مدير امور پژوهشي دانشگاه، معاون پژوهشي ، كميتهاست ي نشدهبيننامه پيشكه در شيوه زيرموارد  در -3تبصره 
  گيري خواهند نمود:تصميمو يك نفر از اعضاي شوراي پژوهشي به انتخاب معاون پژوهشي دانشگاه  ربطذيدانشكده 

 هاي پژوهشي،نحوه تسويه حساب با مديران بازنشسته هسته -1

هاي پژوهشي كه تمامي تعهدات خود را پس از سه سال (مدت زمان مصوب تعيين تكليف در خصوص ادامه فعاليت هسته -2
 اند؛م نرساندهها) به اتماهسته

هاي پژوهشي كه تمامي تعهدات خود را پس از سه سال (مدت هاي دريافت شده توسط مديران هستهپرداختتعيين تكليف پيش -3
 اند؛ها) به اتمام نرساندهزمان مصوب هسته

 ي راكد)؛هاي پژوهشتهاند (هسگونه گزارشي از فعاليت خود ارائه ندادههاي پژوهشي كه هيچتعيين تكليف ادامه فعاليت هسته -4

 هاي پژوهشي كه با محدوديت اعتبار پژوهانه براي پرداخت تعهدات انجام شده مواجه هستند؛تعيين تكليف هسته -5

 نامه بر حسب مورد.بيني نشده در آيينساير موارد پيش -6

  

  :هاي پژوهشيهسته هايفعاليتعنوان  :8ماده 

 بنابراين ؛دنشومي تأسيس بكتاتأليف يا از طريق چاپ مقاله دانشگاه  رتبهعلمي و ارتقاي سطح براي  هاي پژوهشيهسته
 )اطبائياعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمه طب نامه پژوهانه و تشويق آثارطبق ضوابط آيين( پروپوزالي مبني بر چاپ مقاله بايد
شوراي ( ربطذيتنظيم و به تصويب مراجع (طبق ضوابط و مقررات مركز انتشارات دانشگاه) كتاب  يا گردآوري تأليفيا 

  د.نبرسانپژوهشي دانشكده و دانشگاه) 

   باشد. دانشگاهياي/دانشكده دروننبايد برگرفته از طرح پژوهشي  مقاله چاپ شده -1 تبصره

مللي البينهاي معتبر در نمايه تحصيالت تكميلي مشروط به نشر/رساله دانشجويان نامهتخرج از پايانسمقاالت م -2 تبصره
)Scopus & WOS(باشند، نيز شامل تعهدات هسته پژوهشي مي.  

 الزحمه پرداخت خواهد شد. اين مقاالت مشمولبه مقاله چاپ شده در قالب هسته پژوهشي بر اساس قرارداد، حق  -3تبصره 
  د.بوخواهند  دانشگاه نيز اعضاي هيأت علميپژوهانه  و تشويق آثار هاينامهشيوه
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، در صورت عدم تطابق تاريخ انتشار با تاريخ انجامدبه طول مي گاهيها و مقاالت كتاب چاپ فرايندكه با توجه به اين -4تبصره 
  گيرند.معاونت پژوهشي دانشگاه مورد پذيرش قرار مي در صورت موافقتمراحل سه گانه قرارداد هسته پژوهشي، موارد ارسالي 

المللي كه در فهرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و بينمجالت مقاالت چاپ شده در  -5تبصره 
 Sciencesيا   Social Sciences Citation Index هايكم در يكي از پايگاهآموزش پزشكي قرار داشته باشند و مجالتي كه دست

Citation  يا Humanities Citiation Index گيرند:مورد حمايت قرار مي؛ با اولويت مندرج در جدول زير، شده باشند هينما  

  جدول ميزان حمايت از انتشار مقاله علمي
  (ريال) مبلغ  نوع مقاله رديف

  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق Web of Science   250مقاالت نمايه شده در پايگاه 1
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق Scopus – Q1 250مقاالت نمايه شده در پايگاه 2
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق Scopus – Q2 150مقاالت نمايه شده در پايگاه 3
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق Scopus – Q3100مقاالت نمايه شده در پايگاه 4
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق Scopus – Q450مقاالت نمايه شده در پايگاه 5
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق Emerging Sources Citation Index  75مقاالت نمايه شده در پايگاه 6
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق 40 پژوهشي-مقاالت علمي 7
 

پژوهشي  –اند، مورد پذيرش نيست به جز مجالت علمي ) ثبت شدهScopus )Q4 نمايه هاي باي كه در مجلهمقاالت -5 تبصره
   اند.نمايه شده Scopusداخلي كه در 

  شود.نمايه اصلي محسوب مي عنوانبهاي در بيش از يك پايگاه نمايه شده باشد، باالترين نمايه نشريهاگر  -6تبصره 

   مجالت داخلي و خارجي:شده در شرايط تخصيص اعتبار به مقاالت چاپ - 7تبصره 
  شده در مجله باشد.هاي تخصصي اعالمالف: مقاله بايد در زمينه

  ب: مقاله نبايد در ليست سياه وزارتين باشد.
  

  باشند.در تعهدات خود مي الملليمقاله بين 2 حداقلهاي پژوهشي موظف به ارائه هسته -  8تبصره 
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  جدول ميزان حمايت از انتشار كتاب
  (ريال) مبلغ  كتابنوع  رديف

  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق 180  الملليكتاب به زبان خارجي به منظور تبيين نظريات بومي در انتشارات بين تأليف يا تصنيف 1
  10معادل دانشيار پايه التحقيق ساعت حق 125  كتاب به زبان خارجي به منظور تبيين نظريات بومي در انتشارات داخلي تأليف يا تصنيف 2
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق 125 كتاب مرجعتأليف يا تصنيف 3
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق 100 كتاب درسيتأليف يا تصنيف 4

حول علوم هاي تكتاب تخصصي با نگاهي بومي و يا متناسب با سرفصلتأليف يا تصنيف   5
  10التحقيق معادل دانشيار پايه حقساعت  65  انساني

  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق45 ها)(طبق ضوابط و به غير از مجموعه مقاالت همايشگردآوري  6

تأليف فصلي از كتاب تخصصي كه توسط مراكز علمي و دانشگاهي و ناشرين معتبر جهاني   
  10پايه التحقيق معادل دانشيار ساعت حق 50  منتشر شود.

تأليف فصلي از كتاب تخصصي كه توسط مراكز علمي و دانشگاهي و ناشرين معتبر داخلي   7
  10التحقيق معادل دانشيار پايه ساعت حق 25  منتشر شود.

  
، مدير هسته پژوهشي موظف است در خصوص »كتاب انتشار از تيحما زانيم«پس از نهايي شدن آثار مندرج در جدول  -9تبصره 
ابتدا در انتشارات اقدام الزم را انجام دهد. در صورت عدم تطابق با مقررات مركز انتشارات و عدم پذيرش در شوراي انتشارات  چاپ اثر

  بايست مجوز مركز انتشارات مبني بر موافقت با چاپ اثر توسط هر ناشر معتبر ديگري را نيز اخذ نمايد. دانشگاه، مي
حمايت از انتشار مقاالت و كتب ساليانه با درخواست معاونت پژوهشي و تأييد هيأت رئيسه قابل مبالغ تخصيص يافته به  -10تبصره 

  تغيير است.
المه نامه تشويق آثار و پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمللي، به آيينبه منظور تعيين امتياز انتشارات معتبر بين -11تبصره 

  طباطبائي استناد خواهد شد.

اده هاي مندرج در مالزحمه ساير فعاليتهاي پژوهشي انتشار مقاالت علمي يا كتاب است. پرداخت حقتعهد اصلي هسته -12تبصره 
  گيرد.نامه و ساير مصوبات موجود در دانشگاه در اين خصوص صورت مي، دستورالعمل، آييننامهنامه طبق شيوهاين شيوه 4
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  :ي پژوهشيهاهستهو پرداخت  مالي منابع تأميننحوه : 9ماده 

به شرح  الزحمهپرداخت حقنامه، اين شيوه 8در چارچوب ماده  ي پژوهشيهاپس ارائه تعهدات انجام شده توسط مديران هسته
    :استجدول ذيل 

  

  
  نوع آثار                               

  نحوه پرداخت

چاپ مقاله در مجالت معتبر 
  المللي (مقاالت خارجي)بين

چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلي 
  (مقاالت علمي پژوهشي)

 ياچاپ كتاب تأليفي و 
  گردآوري

درصد پرداخت از اعتبار 
  % 80  % 80  % 60  (مدير/اعضاي هسته) پژوهانه

درصد پرداخت از اعتبار 
  % 20  % 20  % 40  دانشگاه پژوهشيمعاونت 

  

پيش پرداخت از محل پژوهانه به مدير هسته پژوهشي پرداخت خواهد شد و  عنوانبه ،تعهد هنگام انعقاد قرارداد %15 -1تبصره 
  پرداخت است. الذكر قابلفوقمبلغ مطابق جدول  ماندهيباق

 %20پرداخت) قابل پرداخت و مبلغ (پس از كسر پيش %80مقاله،  ياكتاب  چاپ در صورت ارائه گواهي چاپ معتبر براي -2تبصره 
  و همراه با ساير تعهدات مراحل بعد قابل پرداخت است. مقاله/كتابمانده، پس از چاپ باقي

 يبرا دخو پژوهانه اعتبار از تواننديم دارند، تيعضو يپژوهش هسته در كه يطباطبائ عالمه دانشگاه يعلم أتيه ياعضا -3تبصره 
  .ندينما استفاده قرارداد در مندرج تعهدات پرداخت

 يالمللنيب معتبر مجالت در مقاله چاپالزحمه حق كفاف پرداخت پژوهانه مدير يا عضو هسته پژوهشي كهدر صورتي -4تبصره 
  شود. پرداخت ميدانشگاه  يپژوهش اعتبارالزحمه مربوط از محل حق %100را ندهد،  )يخارج مقاالت(

ي هاتاسيس ياجرامنظور هبو  دانشگاه يپژوهش معاونت سفارش به وهاي پژوهشي اولويت اساس برپژوهشي  هسته اگر -5تبصره 
  .دشخواهد  پرداختدانشگاه  يپژوهش اعتبارمحل  از آن بودجه %100 د،شو ليتشك اين معاونت

تبار مورد د، اعدانشگاه با صنعت تشكيل شو ارتباططرح پژوهشي پژوهشي در راستاي اجراي يك يا چند قرارداد  هسته اگر -6تبصره 
دهنده طرح از طريق انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشي دانشگاه و با رعايت ساير ضوابط هاي اجرائي و صنعتي سفارشاز دستگاهآن نياز 

  تأمين خواهد شد. ي پژوهشي خارج از دانشگاههاو مقررات طرح
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  : نظارت بر عملكرد هسته10 ماده

 پژوهشي دانشكده گزارش عملكرد هسته . معاونتاستمعاونت پژوهشي دانشكده  عهده برنظارت بر عملكرد هسته  -
ت به معاونو مدير هسته دريافت  طريق منظم از طوربه ،است شده تصويب آنبندي كه براي را طبق برنامه زمان

 پژوهشي دانشگاه ارسال خواهد كرد. 

 .است ارسالي از دانشكده گزارشم يا توقف فعاليت هسته وتدابررسي در خصوص مالك  -
  

 29/08/1398در تاريخ و  به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه 18/12/1397تبصره در تاريخ  25و ماده  10نامه در اين شيوه
  رسيد. دانشگاه رئيسهت أهيبه تصويب 


