
  
  

  سمه تعالیاب
 

 پژوهشیهاي گروهتشکیل  دستورالعمل

  یئدانشگاه تربیت دبیر شهید رجا علمی هیات اعضاي
  
 

  مقدمه
نامه شماره آییندر راستاي هاي پژوهشی و گروهدانشگاه به منظور ایجاد و تقویت پژوهشی هاي در جهت اجراي سیاست دستورالعملاین 

به اجرا  و تنظیم، "هانامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهاي پژوهشی در دانشگاهآیین"ناوري مربوط به ، تحقیقات و فوزارت علوم 252785/2
  .شودگذاشته می

و به گروه » دانشکده«پژوهشی دانشکده، آموزشی و ، به معاونت »معاونت«نامه، براي اختصار، به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، در این آیین
  .شودق میاطال» گروه«، پژوهشی

  

  پژوهشی  گروهتعریف  :1ماده 

  . شودگروه پژوهشی کوچکترین واحد پژوهشی است که در زمینه تخصصی معین و مشخص ایجاد می
  . مند شوندهاي آموزشی نیز بهرهتوانند از اعضاي هیئت علمی دیگر گروهاي میهاي بین رشتهها در فعالیتگروه :1 تبصره

  

   اهداف و وظایف: 2 ماده

  : پژوهشی عبارت است از گروهاهداف و وظایف 

هاي علمی نوین گاه و دستیابی روزافزون به یافتهجهت افزایش توان و اعتالي جایگاه علمی دانش هاي برنامه محور، درانجام دادن پژوهش -2-1
  و ارتقاي سهم دانشگاه در گسترش مرزهاي دانش؛

  کند و جذب اعتبارات پژوهشی از خارج از دانشگاه؛ت اساسی کشور کمک میهایی که به حل معضالانجام دادن پژوهش -2-2
  محور؛ط علمی پویا و مولد علم و برنامهمهیا کردن محی -2-3
  . هاي مشترك پژوهشیهاي پژوهشی و تقویت فعالیتسازماندهی گروه -2-4
  

  پژوهشی گروهشرایط تشکیل  :3ماده 

  : گرددعلمی و با شرایط زیر تشکیل میپژوهشی بنابه تقاضاي اعضاي هیئت  گروه

-دار کشور و در جهت توسعه علمی دانشگاه در یکی از زمینهپژوهشی، متناسب با نیازهاي علمی و موضوعات اولویت گروههدف و عنوان  -3-1

  کاربردي باشد؛  - هاي علمی یا علمی



 2 

  ن و مصوب داشته باشد؛وپژوهشی برنامه سه ساله پژوهشی مد گروه -3-2
   ؛پژوهشی و برنامه آن به تایید شوراي دانشکده رسیده باشد گروهتقاضاي تشکیل  -3-3
  . پژوهشی و برنامه آن به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده باشد گروهتقاضاي تشکیل  -3-4
  

  پژوهشی  گروهشرایط اعضاي اصلی  :4ماده 

که ) دو نفر با مدرك کارشناسی ارشد عضو هیأت علمی و فر با مدرك دکترا وحداقل سه ن(پنج نفر پژوهشگر حداقل محوریت پژوهشی با  گروه
  . شوداز این تعداد حداقل یک نفر به عنوان پژوهشگر شاخص یا فعال معرفی شود، تشکیل می

دیه از مراجع شامل اختراع، اکتشاف داراي تأیی(پژوهشگر شاخص باید حداقل سه طرح پژوهشی خاتمه یافته و سه دستاورد پژوهشی  -4-1
  .باشدداشته ) پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر –ذیصالح و یا مقاله علمی 

شامل اختراع، اکتشاف داراي تأییدیه از مراجع ذیصالح و یا مقاله (حداقل دو دستاورد پژوهشی  یافته یاارائه یک طرح پژوهشی پایان -4-2
   .عالیت پژوهشی گروه، براي سایر پژوهشگران الزامی استدر حوزه ف) پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر –علمی 

در واحد ) آموزشیخدمت موظف  درصد 30(به صورت مأمور حداقل یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه باید با حکم رئیس دانشگاه  -4-3
  .پژوهشی فعالیت نماید

گیرد، شرکت شکل می گروهوهشی به عنوان عضو اصلی که با آن پژ گروهدر بیش از یک زمان همتواند یک عضو هیئت علمی نمی :2تبصره 
  .داشته باشد

  .خارج از دانشگاه باشداز تواند میحداکثر یک نفر از اعضاي هیأت علمی  گروهدر هر  :3تبصره 

  

  پژوهشی گروهساختار  :5ماده 

باشـند  مـی  گـروه و یک مدیر که همگی عضو اصلی  )یشامل اعضاي هیأت علم( هاي پژوهشی شامل یک هیئت مدیرهگروهساختار اجرایی  -5-1
  . ی باشدئالزم به ذکر است مدیر گروه باید از اعضاي هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجا. گیردشکل می
 دانشکده رئیس تأیید از پس انتخاب، گروه اعضاء از نفر دو مؤسس علمی هیئت اعضاء طریق از پژوهشی گروه دیرم تعیین جهت :4تبصره 

 افراد از یکی براي گروه دیرم حکم سال دو مدت براي و گرددمی پیشنهاد دانشگاه يو فناور پژوهش معاون به گروه مسئولیت ابالغ صدور جهت
 .شودمی صادر پیشنهادي

خصـوص اعتبـارات داخلـی از    تعـامالت مـالی معاونـت در    . صورت خواهد گرفت گروهها از طریق مدیر گروهکلیه تعامالت اداري معاونت با  -5-2
  .صورت خواهد گرفت گروهها با هماهنگی با مدیر و در خصوص اعتبارات خارجی از طریق مجري طرح گروهطریق مدیر 

صورت مستقل عمـل نمـوده ولـی از نظـر حقـوقی و      هها در ایجاد ارتباط با افراد و نهادهاي حقیقی و حقوقی داخل و خارج دانشگاه بگروه -5-3
  .باشندي میو فناور ت پوشش معاونت پژوهشمالی تح

  

  هاي پژوهشی گروهاز  حمایت :6ماده 

پژوهشی بر مبناي برنامه و عملکرد پژوهشی که ساالنه توسط معاونت بررسی خواهد شد، از اعتبارات ریالی و اختیارات الزم براي انجام  گروه
  : زیر برخوردار است هايفعالیت
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  تی نوآورانه در جهت اعتالي جایگاه علمی دانشگاه؛ هاي تحقیقااجراي طرح - 1- 6

  هاي پژوهشی تقاضامحور؛دهی در واسپاري طرحاولویت - 2- 6

  ؛عنوان دستیار پژوهشیه بپژوهشی  گروهپذیرش داوطلبان داخلی و خارجی در چهارچوب اهداف و برنامه  -3- 6

  بر اساس عملکرد پژوهشی؛ گروهاعطاي اعتبارات پژوهشی ویژه به اعضاي هیئت علمی عضو  - 4- 6

  :هاي پژوهشیگروهارائه امتیازات ویژه به  :5 تبصره

از  گروهو در راستاي اهداف مصوب  گروهصورت مشترك توسط اعضاي ه طرح پژوهشی داخل دانشگاه در هر سال ب 2امکان انجام  - 
  .هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاهرحط ي دانشگاه مطابق آیین نامه نحوه حمایت ازو فناور محل اعتبارات معاونت پژوهش

و در  گروهصورت مشترك توسط اعضاي ه که ب گروههاي پژوهشی اعضاي در محاسبه امتیازات فعالیت 2/1در نظر گرفتن ضریب  - 
 .)گرنت(باشد براي دریافت اعتبار پژوهشی  گروهراستاي اهداف مصوب 

  :باشدمحسوب شده و شامل مالحظات زیر می "خارجی"، اعتبار غیر از اعتبار داخلیه هر گونه اعتبار ب :6 تبصره
  .گرددو توصیه می مانع استوهشی بالهاي پژگروهجذب اعتبارات خارجی توسط  - 
گیرد ولی مجري قرارداد همان مجري طرح در درون معاونت طرف قرارداد قرار می ،در قراردادهاي مربوط به جذب اعتبارات خارجی - 

 .است گروه
هاي پژوهشی موظف است گزارش یکساله گروههر یک از . هاي پژوهشی به عهده معاونت خواهد بود گروهنظارت بر عملکرد  :7ه تبصر

 گروه فعالیت ارزشیابی به منوط بعد سال براي گروه مجوز تمدید. عملکردهاي خود را حداکثر تا پایان اسفندماه همان سال به معاونت ارائه دهد
را  گروهچنانچه معاونت، پس از بررسی ساالنه، عملکرد  .شودمی انجام دانشگاه پژوهشی شوراي توسط ارزشیابی این و شدبامی قبل سال در

  . از سوي معاونت در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد گروهنامطلوب تشخیص داد، موضوع لغو 

دهنده گروه، به عنوان گرنت گروه در جهت اجراي اخلی اعضاي تشکیلدرصد مجموع گرنت د صد ،ي گروهعالوه بر گرنت عادي اعضا :8تبصره 
  . شودقرار داده می هاي مصوبطرح

  

 اعتبار دستورالعمل: 7ماده

و جلسه مورخ  شوراي پژوهشی 21/10/1394 مورخ جلسه در تبصره 7 و ماده 6 دراصالحی  نظرات اعمال از پس دستورالعمل این
  .رسید تصویب هبهیأت رئیسه دانشگاه  02/12/1394


