آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
این آیین نامه در جهت اجرای سیاست های چشم انداز  20ساله دانشگاه مبنی بر پژوهش محور
بودن فعالیت ها و تحقق برنامه راهبردی دانشگاه در تولید و توسعه علم و به منظور ایجاد و تقویت
هسته های پژوهشی در گروه های آموزشی مستعد و واجد شرایط تنظیم و به اجرا گذاشته می
شود.
در این آیین نامه ،برای اختصار ،به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه" ،معاونت" ،به معاونت
پژوهشی دانشکده " ،دانشکده" و به گروه آموزشی " ،گروه" اطالق می شود.
ماده  -1تعریف هسته پژوهشی
به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی یک گروه که دارای سابقه و تجربه پربار پژوهشی
اند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب فعالیت های علمی دارند هسته پژوهشی گفته می شود.
عنوان هسته پژوهشی باید مشخص کننده موضوع فعالیت ،کامال تخصصی و با افراد معرفی شده
مرتبط باشد.
تبصره :هسته ها در فعالیت های بین رشته ای می توانند از اعضای هیأت علمی دیگر گروه های
آموزشی نیز بهره مند شوند.
ماده  -2اهداف و وظایف
اهداف و وظایف هسته پژوهشی عبارت است از:
الف) انجام دادن پژوهش های برنامه محور ،در جهت افزایش توان و اعتالی جایگاه علمی دانشگاه و
دستیابی روزافزون به یافته های علمی نوین و ارتقای سهم دانشگاه در گسترش مرزهای دانش
ب) انجام دادن پژوهش هایی که به حل معضالت اساسی کشور کمک می کند و جذب اعتبارات
پژوهشی از خارج از دانشگاه

ج) مهیا کردن محیط علمی پویا و مولد علم و برنامه محور
د) سازماندهی گروه های پژوهشی و تقویت فعالیت های مشترک پژوهشی
هـ) تشکیل جلسات منظم (حداقل ماهی یک بار)
و) گزارش مصوبات و دستاوردها به شورای پژوهشی دانشکده مربوطه
ماده  -3شرایط تشکیل هسته پژوهشی
هسته پژوهشی بنا به تقاضای اعضای هیأت علمی و با شرایط زیر تشکیل می گردد:
الف) هدف و عنوان هسته پژوهشی ،متناسب با نیازهای علمی کشور و در جهت توسعه علمی
دانشگاه در یکی از زمینه های علمی یا علمی کاربردی باشد.
ب) ارائه برنامه سه ساله پژوهشی مدون جهت تصویب به شورای پژوهشی دانشگاه
برنامة پیشنهادی هستههای پژوهشی باید در برگیرندة پاسخهای واضح به پرسشهای زیر باشد:
 .1اهداف کلی و جزیی برنامه
 .2توجیه برنامه و ضرورت اجرای آن؛
 .3روشهای اجرای برنامه برای تحقق اهداف آن؛
 .4همکاران اصلی برنامه و مسئولیت هریک در اجرای آن؛
 .5جدول زمانبندی اجرای برنامه؛
 .6دستاوردهای برنامه باتوجه به اهداف آییننامة هستههای علمی.
ج) حداقل اعضای هیأت علمی برای تشکیل یک هسته پژوهشی  5نفر می باشد.

د) اعضای هسته پژوهشی یک نفر از اعضای اصلی را برای مدیریت هسته از میان خود انتخاب و
معرفی می نمایند .مدیر هسته پژوهشی به مدت دو سال) قابل تمدید) با حکم معاون تحقیقات و
فناوری دانشگاه منصوب می شود .مدیر هسته پژوهشی باید برنامه ریزی های الزم را برای
برگزاری منظم جلسات هسته پژوهشی به صورت ماهانه انجام دهد و گزارش آنها را حداقل هر  6ماه
به صورت کامل و مشروح با ذکر مصوبات و دستاوردها به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
ارسال نماید.
ماده  – 4تفویض اختیار هسته های پژوهشی
طرح های تحقیقاتی مصوب هسته های پژوهش تنها در شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار
می گیرند.

