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 تعالیبسمه

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 های پژوهشی دانشجو محورهسته نامهآیين

 

ای پژوهشی و هفعالیت ر انجامدهای مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان در راستای اجرای عمل به توصیه

منظور (، به18/5/1383وب ت و فناوری )مصوزارت علوم، تحقیقاقانون اهداف، وظایف و تشکیالت  2( بند ب ماده 11در اجرای جزء )

ی هاس هستهسیأمه تناهای پژوهشی کشور، آییناستفاده از نیروهای جوان و خالق در عرصه پژوهش و سرعت بخشیدن به فعالیت

 گردد.دانشجویی پژوهش محور ارائه می

 

 تعاریف: -1ماده

در  از تصویب یان پسنشجوهای پژوهشی دامنظور تمرکز و تقویت فعالیتاست که بهواحد پژوهشی هسته دانشجویی پژوهش محور:  -1-1

-یت مینشگاه فعالژوهشی داپ مدیرعنوان یکی از واحدهای تابعه، تحت نظارت ، بهسال یکبه مدت  دانشگاهگروه و شورای پژوهشی 

 شود.خوانده می "هسته"نامه نماید، از این پس در این شیوه

صصی وانایی تختپژوهشی  حیدریه است که حسب نظر معاوندانشگاه تربت یا مدرس مدعو تعلمیهیأپژوهشی: عضو  استاد راهنمای -2-1

 و مدیریتی همکاری با دانشجویان را در قالب اجرای طرح تحقیقاتی دارد.

 

 اهداف: -2ماده 

 .علمی دانشجویانخالقیت و شکوفایی  ( ایجاد زمینه مناسب برای رشد و  تجلی استعدادها و برانگیختن1

 .استفاده از توان پژوهشی دانشجویان ترویج فرهنگ سازی و تقویت پژوهش و فناوری با (2

 .هاسازی آنهای علمی، پژوهشی و فناوری و اختراعات دانشجویان در جهت تجاری( حمایت از طرح3

 .دانشجویان های دانش بنیان توسطو شرکت مؤسسات( بسترسازی برای ایجاد 4

 .هشیفعالیت پژو عنوان محور اصلی درهپژوهش و پرورش پژوهشگران کارآمد ب یجاد انگیزه و گسترش فرهنگ( ا5

 .های تحقیقاتی و پژوهشیآموزش روش (6

 .هاهای پژوهشی و پروژهایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان و نهادها جهت همکاری در طرح (7

 گان.سازی رشد و شناسایی نخبمینهز (8

 

 ارکان هسته:  -3ماده 

 استاد راهنمای هسته .1

 دبیر هسته  .2

 پژوهشگران  .3

 

 دبير هسته: -4ماده 

 گردد.یید مدیر پژوهشی منصوب میأیکی از دانشجویان عضو هسته که با معرفی استاد راهنما و ت
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 وظایف دبير هسته: -5ماده 

 کمک به استاد راهنما در اجرای تصمیمات شورای پژوهشی. .1

 .جلسات هستهها و ثبت و ضبط صورتنامهریزی تشکیل جلسات و ارسال دعوتام مکاتبات، برنامهانج .2

 هماهنگی در تشکیل جلسات. .3

 انجام سایر امور محوله. .4

 

 پژوهشگر عضو هسته: -6ماده 

تاد راهنما نظارت اس قاتی تحتحقیهای تکه توان انجام طرححیدریه دانشگاه تربت کاردانیو یا  ، کارشناسیکارشناسی ارشددانشجوی مقطع 

 را دارد.

 باشد.میدانشجو  5و حداکثر  3هسته متشکل از حداقل : 1تبصره 

اه مصوب ی دانشگجهت عضویت و پذیرش در هسته ابتدا درخواست دانشجویان در گروه مطرح و سپس در شورای پژوهش :2تبصره 

 خواهد شد.

ه ود با هستخه همکاری بیک سال توانند تا التحصیل شدن میند، در صورت فارغرای طرح هستدانشجویانی که در هسته دا :3تبصره 

 ادامه دهند.

ای طرح اجربابت و مبلغی  لغو گردیده مربوطه تغییر نمایند، هستههسته مصوب شده، درصد اعضای  50که بیش از در صورتی: 4تبصره 

 پرداخت نخواهد گردید.هسته مربوط به آن 

بلغ ترتیب مهبتم گردد، خ پذیرش واحد فناور، ثبت واحد فناور و ثبت شرکت دانش بنیانهسته پژوهشی دانشجویی به اگر  :5تبصره 

 گردد.پرداخت می ،پس از صحافیریال  40.000.000و  20.000.000، 10.000.000

 

 های پژوهشی:یيد طرحأنحوه ت -7ماده 

رج مستخ کار علمیارائه  ویید شورای پژوهشی دانشگاه أدر صورت تهیه شده و ت صفحه 40 حداقل بایست درمیهای پژوهشی هسته طرح

  اعتبار قابل اجراست.کل مین أتاز طرح، 

و یا  OSW ،Scopus، هشیدر مجله علمی ترویجی یا علمی پژو پذیرش مقالهکار علمی مستخرج از طرح شامل ارائه گواهی  -6 تبصره

ISI ریال، علمی پژوهشی:  10.000.000علمی ترویجی:  صورت ذیل است:روجی بهاساس نوع مقاله خ باشد، مبالغ پرداختی برمی معتبر

 ریال. ISI :20.000.000ریال و  15.000.000

قف اکثر تا سراع شده حداختهزینه ساخت وسیله ، صورتتواند ثبت اختراع باشد که در اینکار علمی مستخرج از طرح می -7تبصره 

 ود. شپرداخت می با تأیید گروه و شورای پژوهش 10.000.000مچنین حق الزحمه به مبلغ و ه ریال 30.000.000

 لهای ساخت وسیهزینهه که باشد هییا کارگا ساخت وسایل آزمایشگاهیجای مقاله، بهتواند کار علمی مستخرج از طرح می -8تبصره 

ترتیب بهبا تأیید  10.000.000و همچنین حق الزحمه به مبلغ ریال  30.000.000تا سقف پس از تحویل حداکثر هی یا کارگا آزمایشگاهی

 .پذیردانجام می یشورای پژوهشو گروه شورای ، هییا کارگا مسئول آزمایشگاه
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 طرح پژوهشی:پروپوزال شرایط ارائه  -8ماده 

 باشد.نما یید استاد راهأبه تهای پژوهشی رشته تحصیلی ع طرح پژوهشی می بایست از اولویتموضو

 ایند.شارکت نممبایست میتواند ارائه دهد و تمام اعضای هسته در آن طرح هر هسته پژوهشی در یک زمان فقط یک طرح می

 باشد.می سال دو طرح سقف انجام طرح پژوهشی دانشجویی و تسویه حساب

ته هس 1و  2 ستاد راهنمایاترتیب به دنتوانیزمان مصورت همبه حیدریهدانشگاه تربتدرس مدعو و یا م ت علمیأهر استاد عضو هی

 .دانشجویی باشد

و  WORDیل ی )حاوی فادنسخه همراه با سی مطابق فرمت پژوهشی دانشگاه به رنگ سبز در دوبایست طرح پژوهشی میگزارش نهایی 

PDF.به مدیریت پژوهشی ارائه گردد ) 

 

 :تأمين اعتبار هسته -9ماده 

از طریق پژوهشی واحد نظری  2 معادل ،و پذیرش مقاله مورد نظر پس از اختتام طرحبرای راهنمایی هر هسته الزحمه استاد راهنما حق

 .گرددپرداخت می

رئیسه مورد تصویب قرار ر هیأتد 09/10/1397در شورای پژوهشی و در تاریخ  21/09/1397در تاریخ تبصره  8ماده و  9ن نامه با ییاین آ

 گرفت.

 


