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در ها و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه تحقق رسالت منظور بهبه استناد اهداف مندرج در اسناد باالدستی کشور و  -مقدمه 

پژوهشگران برای انجام و ایجاد و تقویت انگیزه  توسعه علمی کشور اهداف پیشبردعلم و ایفای نقش مؤثر در  تولید

 .است شده  تنظیمنامه  این شیوه پژوهشیهای  فعالیت

 اهداف: 3ماده     

 دانشگاه در پژوهشو هدفمندی  یمند نظامپویایی و ایجاد ساختار الزم برای  .1

  مشارکت در گسترش مرزهای دانش .2

 المللیبندی داخلی و بینهای رتبهارتقای شاخص دانشگاه در نظام .3

 علوم انسانی سازی کاربردیتالش برای  .4

 های اجرائیتعامل دانشگاه با صنعت و بخش سازی زمینه .5

 پژوهشی دانشجویان های ظرفیتاستفاده مؤثر از  .6

 های پژوهشی استادان و دانشجویانبه فعالیت دهی جهت .7

 : ارکان 2ماده 

 کدهشورای پژوهشی دانش .3

 مدیر هسته .2

 اعضای هسته .1

 : تعریف 1ماده      

که بر اساس تخصص و سوابق علمی و پژوهشی به ارائه است با حداقل سه نفر پژوهشگر  گروهیهسته پژوهشی عبارت از 

های  قطب و های پژوهشی مندرج در اسناد باالدستی از اولویت یکی در( برای تولید و ترویج علم ساله سهمدت ) برنامه میان

ترکیب اعضای هسته به شرح  پردازند. ها است، میبرنامه راهبردی دانشگاه که ضمناً مرتبط با زمینه تخصصی آنو علمی 

 ذیل است:

 عالمه طباطبائیمدیر هسته پژوهشی، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه  .1

 طباطبائیدانشگاه عالمه  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انپژوهشگر شامل دانشجوی 2حداقل  .2

 شرط به ؛داخلی و خارجی و مراکز پژوهشی معتبر ها سایر دانشگاهو  طباطبائیدانشگاه عالمه  اعضای هیأت علمی .3

 )انتخاب این بند اختیاری است( هستهی و سابقه علمی به تعداد ضرورت به تشخیص مدیر ارتباط تخصص

شرط  اب -ها با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالترکارشناسان دانشگاه عالمه طباطبائی و سایر سازمان .4

  در یک هستهفقط عضویت همزمان 
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 .است بالمانعافزودن اعضای پژوهشگر جدید حسب درخواست و تشخیص مدیر هسته  -3 تبصره

در صورتی که  .است بالمانع همزمان طور به هسته دوحداکثر در  عضو عنوان به علمی هیأت اعضای فعالیت -2تبصره 

تواند در یک به طور همزمان تنها می دانشکده پژوهشی معاون تشخیص به بناهسته باشد، یک عضو هیأت علمی مدیر 

 به عنوان عضو هسته فعالیت نماید.  دیگر هسته 

 پژوهشی هسته هایقلمرو فعالیت:  4 ماده   

هر  و تضمین کیفیت ییبا رعایت فرایندهای اجرا –های زیر تواند در زمینهدر اجرای برنامه مصوب خود میهسته پژوهشی 

 :فعالیت کند  -یک

 مرتبط یهای تحقیق در حوزه تخصصهای علمی، پایش تحوالت علمی و بسط روشدستیابی به آخرین یافته .1

 هاو انتشار آن دار اولویت های زمینهتولید مقاالت علمی در  .2

 دانشگاه سوی ازابالغی  دار اولویتپژوهشی  های طرحجرای ا .3

المللی برای پذیرش و ها و مؤسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملی و بینمؤثر و هدفمند با سازمانارتباط  .4

 های مطالعاتیاجرای پروژه

 در دست اجراو کتب های پژوهشی ها و طرحسخنرانی در مورد مقاله و جلسات نقد، بررسی،کارگاه، نشستبرگزاری .5

 پردازی تا ثبت نهاییهای نقد و نظریهثبت اختراع و اجرای کرسی .6

 ژوهشی پ -تألیف کتب علمیتصنیف و  .7

 جلب همکاری نخبگان ایرانی و غیر ایرانی داخل و خارج از کشور .8

  دانشجویان تحصیالت تکمیلیهای نامهها و پایانختن موضوع رسالههدفمند سا .9

 های قانونی مؤسسات اجرایی نامهها و لوایح و آیینارائه پیشنهاد و طرح .11

 ربط به مراجع ذیهای درسی و آموزشی برای پیشنهاد به بازنگری در برنامه .11

 خارج از کشورتحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی و ریزی پیومشترکتحقیقاتیهایپروژه دراجرایمشارکت .12

  های مرتبطسایر فعالیت .13

اجرای تمامی وظایف ضروری باشد. بنابراین مدیر است  ممکن ،اهداف تعریف شده برای یک هسته حسب بر -توضیح   

    توضیح دهد. اعالم و را های ضروری  فعالیتهسته باید در پرسشنامه پیشنهاد تأسیس هسته 

 :  وظایف مدیر هسته  5 ماده 

  های مصوب هسته برنامهریزی برای اجرای برنامه .1

 نظارت بر فعالیت اعضای هستهپیگیری و  .2
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 هبه معاونت پژوهشی دانشکد هسته های برنامهمیزان پیشرفت   ارائه گزارش .3

 هاالتحقیقمنابع و پرداخت حق موقع بهتخصیص پیگیری امور اداری و مالی برای  .4

 هسته : وظایف عضو 6 ماده    

 شده انجام کار تقسیم در دست اجرا مطابق برنامه مدیر هسته و های فعالیتو کامل  موقع بهاجرای  .1

 مصوب هسته هایبرنامه ازمدیر هسته درخواستی های  ارائه گزارش .2

 : مراحل تشکیل  7ماده 

از طریق مدیر هسته در پرسشنامه درخواست تأسیس هسته  5برنامه سه ساله با رعایت چهارچوب کلی مفاد ماده  ارائه .1

 پژوهشی 

بهمن هر  15آبان و  15بهشت، اردی 15) سه بار در سالبه معاون پژوهشی دانشکده ارسال پرسشنامه درخواست  .2

   از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه دارهای پژوهشی اولویتفراخوان تشکیل هستهبر اساس سال( 

 بررسی و تصویب درخواست مذکور در شورای پژوهشی دانشکده  .3

شده از سوی معاون پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه برای  های پژوهشی تشکیل ارسال همه هسته .4

 بندی در شورای پژوهشی دانشگاه و عقد قرارداداولویت

 ون پژوهشی دانشکده پس از انعقاد قراردادصدور حکم مدیر هسته توسط معا .5

مدیر هسته پژوهشی عالوه بر ارائه برنامه سه ساله، بایستی برنامه سال اول، دوم و سوم خود را نیز تنظیم و  -3تبصره 

 گردد.  ارائه نماید و پس از تصویب نهایی هسته پژوهشی قراردادهایی برای اجرای برنامه ساالنه تنظیم می

سال خواهد بود. هسته مذکور  3دوره فعالیت هسته از تاریخ صدور حکم مدیر هسته پژوهشی به مدت  - 2 تبصره

تواند با اعضای جدید ادامه فعالیت دهد. در این  التحصیل شده باشند می ازآن حتی اگر اعضای دانشجوی قبلی آن فارغ پس

 ت. حساب با عضو قبلی و معرفی عضو جدید الزامی اس صورت ارائه تسویه

 هسته های فعالیت  مین اعتبارتأعنوان و منابع  :  8ماده  

  :پژوهشی مدیر هسته های اولویتاعتبار  (1

. چنین شود می تأسیس بدانشگاه در قالب چاپ مقاله و یا کتا بندی رتبهبرای تقویت علمی و  ها هستهاین نوع 

، تصنیف یا ترجمه( و یا انعقاد قرارداد ارتباط تألیف) پروپوزالی مبنی بر چاپ مقاله، کتاب بایست می هایی هسته

 برساند. ربط ذیبا صنعت تنظیم و به تصویب مراجع 

 باشد.  دانشگاهی درونمقاله نباید برگرفته از طرح پژوهشی  -3تبصره
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عالوه بر ، دیگر بیان بهاعتبار فعالیت هسته برای تألیف مقاله نافی تشویق مقاله نخواهد بود.  -2تبصره

در هیأت علمی و یا دانشجویان این  در صورت عضویتاعضای هسته حمایت از نگارش مقاله در قالب هسته، 

  تشویق خواهند شد.  ،نامه تشویق مقاالتدانشگاه برابر شیوه

 :ها هسته گونه اینمالی  تأمیننحوه 

 (خارجی تمقاال) المللی بینچاپ مقاله در مجالت معتبر الف. 

با تعیین  ء)مدیر هسته و اعضا (  اعضای هستهGrantاز اعتبار ویژه )   هایی هستهاعتبار چنین صد  در 61

 پژوهشی دانشگاه خواهد بود. اعتبارصد از  در 41سهم هرکدام در پیشنهاد اولیه( و 

 علمی پژوهشی( تمقاال) چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی. ب

)مدیر هسته و اعضا با تعیین  (  اعضای هستهGrantاز اعتبار ویژه )   هایی هستهاعتبار چنین صد  در 81

 پژوهشی دانشگاه خواهد بود. اعتباردرصد از  21سهم هرکدام در پیشنهاد اولیه(  و 

 در مجالت داخلی و خارجی شده چاپشرایط تخصیص اعتبار به مقاالت  - تبصره

 شده در مجله باشد. اعالمهای تخصصی  الف. مقاله باید در زمینه             
 . مقاله نباید در لیست سیاه وزارت علوم باشدب.               

قرار المللی که در فهرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مجالت بین     

 Google و ISI ،Scopus ،ISI Master Journal Listهای کم در یکی از پایگاهداشته باشند و مجالتی که دست

Scholar  گیرند:  مورد حمایت قرار میبا اولویت مندرج در جدول زیر نمایه شده باشند 

 جدول میزان حمایت از نگارش و انتشار مقاله علمی

 )ریال( مبلغ نوع مقاله ردیف

 ........Web of science 25نمایه شده در پایگاه  1

 ........ISC  21 پایگاه پژوهشی نمایه شده در -علمیمقاله یا  Scopusنمایه شده در پایگاه  2

 ISI Master Journal List 15.000.000نمایه شده در پایگاه  3

 ........Google Scholar 8نمایه شده در پایگاه  4

     

نمایه به عنوان نمایه باالترین ای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، در صورتی که نشریه -3 تبصره

  شود.اصلی محسوب می

گیرند و از نظر عضو هیأت علمی نویسنده دارای آن دسته از مجالتی که در ترتیب فوق قرار نمی -2تبصره 

کمیته گروه آموزشی مربوط و باالیی هستند با درخواست کتبی نویسنده مسئول و موافقت علمی  اعتبار

  گردد. ط منظور میدانشکده، اعتبار علمی ردیف مربو

 

 )چاپ کتاب( ، تصنیف و ترجمهتألیفیچاپ کتاب . ج
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با تعیین سهم هرکدام در  ء)مدیر هسته و اعضا (  اعضای هستهGrantاز اعتبار ویژه ) هایی هستهاعتبار چنین صد  در 81

 پژوهشی دانشگاه خواهد بود. اعتبارصد از  در 21پیشنهاد اولیه(  و 

 حمایت از تولید و انتشار کتابجدول تعیین میزان 

 مبلغ )ریال( نوع کتاب ردیف

 ........45 به منظور تبیین نظریات بومی کتاب به زبان خارجی نگارش 1

 4101110111 نگارش کتاب مرجع 2

های با نگاهی بومی و یا متناسب با سرفصلنگارش کتاب تخصصی  3

 تحول علوم انسانی
2501110111 

 2501110111 و نظریات بدیع ترجمه کتاب مرجع 4

نگارش فصلی از کتاب تخصصی که توسط مراکز علمی و  5
 دانشگاهی و ناشرین معتبر جهانی منتشر شود.

1101110111 

 ارقام حمایت از انتشار مقاالت و کتب سالیانه با درخواست معاونت پژوهشی و تأیید هیأت رییسه قابل تغییر است.  -تبصره
 

 (طرح آوری) قراردادهای ارتباط با صنعت. انعقاد د

با تعیین  ء)مدیر هسته و اعضا (  اعضای هستهGrantاز اعتبار ویژه ) هایی هستهاعتبار چنین صد  در 81

 پژوهشی دانشگاه خواهد بود. اعتبارصد از  در 21سهم هرکدام در پیشنهاد اولیه(  و 

، های اعضای هسته برای نوشتن پروپوزالبرای استفاده از ظرفیتهایی تأمین اعتبار مالی هدف چنین هسته -3تبصره

باشد و خروجی آن قراردادهای منعقد شده با صنعت و جامعه تشکیل جلسات و ... قبل از انعقاد قرارداد ارتباط با صنعت می

   است. 
 

 :ها هسته گونه این پرداختنحوه 

 مرحله اول

 .هنگام انعقاد قراردادتعهد صد  در 15

 مرحله دوم

  هنگام ارائه پذیرش چاپتعهد  صد در  65در مورد کتاب و مقاله 

کارفرما به معاونت پژوهشی منعقد شده دانشگاه با قرارداد ارائه هنگام صد تعهد  در 51آوری در مورد طرح

 دانشگاه

 مرحله سوم

  مرحله تسویه حساب(اجرای ارائه نسخه چاپ و منتشر شده )هنگام تعهد در صد  21در مورد کتاب و مقاله 
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های چاپی و الکترونیکی گزارش نهایی طرح به ارائه نسخهدر صد تعهد هنگام  35در مورد طرح آوری 

 )اجرای مرحله تسویه حساب( معاونت پژوهشی دانشگاه برای ارائه به کارفرما

 مرحلهطبق نهایی  حساب تسویهگیرد  و انجام می الحساب علی صورت بهدر این حالت  ها پرداخت تمام  -2 تبصره      

فعالیت هسته  داد قرارتعهدات خود را اجرایی نکند  ای هسته ، شده تعییندر زمان  که درصورتی، گیرد میچهارم فوق صورت 
به  ت علمی عضو هستهأهی اعضایاز حقوق و مزایای مدیر و  ها پرداختیبه تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه فسخ و کلیه 

 .بازپرداخت خواهد شد شده تنظیم قرارداد اساس برطبق ضوابط امور مالی دانشگاه و دانشجویان(  استثنای به)هد نسبت تع

  پژوهشی ابالغی دانشگاه: های اولویتاعتبار  (2

تعیین تشکیل  های سیاستبرای اجرای  ها هسته گونه اینبر اساس نیاز و به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه 

شورای پژوهشی دانشگاه  سویاز  شده ابالغهای  اولویتاین هایی که مجری  هستهچنین بودجه ، شوند می

 شده بندی زمانکه بر اساس برنامه  اعتبارات پژوهشی دانشگاه تخصیص خواهد یافتاز  % 111، اشندب

 .شود میپرداخت 

 :های اجرائی و صنعتیهای مورد درخواست دستگاهاعتبار طرح (3

از اعتبار مورد نیاز که  شوند میدر راستای اجرای یک یا چند قرارداد ارتباط با صنعت تشکیل  ها هسته گونه این

دهنده طرح از طریق انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه و با تی سفارشهای اجرائی و صنعدستگاه

 خواهد شد. تأمین ها طرح گونه اینضوابط و مقررات  رعایت سایر

 های طرحیا هسته در راستای اجرای طرح  ایندر این است که  1این هسته با هسته بند د ماده تفاوت  -1 تبصره

اما هسته بند د این ماده قبل از  ،گیرد میآن پس از انعقاد قرارداد صورت  تأسیسو  شود میبرون دانشگاهی تشکیل 

 با صنعت و جامعه است.افزایش قراردادهای ارتباط دانشگاه گرفته و هدف آن  صورتانعقاد قرارداد 

 : نظارت بر عملکرد هسته3ماده

معاونت پژوهشی دانشکده گزارش عملکرد  خواهد بود. معاونت پژوهشی دانشکده عهده برنظارت بر عملکرد هسته 

مدیر هسته دریافت و  طریق منظم از طور به ،است شده تصویبها بندی که برای هستهها را طبق برنامه زمانهسته

م یا توقف و،  به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال خواهد کرد. مالک تداپس از طرح در شورای پژوهشی دانشکده

 بود. دارسالی از دانشکده  خواه های گزارشفعالیت هسته 

در تاریخ و  به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه 2/12/1393تبصره در تاریخ  13و ماده   9نامه در  این شیوه

 رسید.    دانشگاه رئیسهت أهیبه تصویب  13/12/1393


