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بسمهتعالی
معاونت آموزشی و پژوهشی
آیيننامه هستههای پژوهشی دانشجو محور
در راستای اجرای عمل به توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان در انجام فعالیتهای پژوهشی و
در اجرای جزء ( )11بند ب ماده  2قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب  ،)1383/5/18بهمنظور
استفاده از نیروهای جوان و خالق در عرصه پژوهش و سرعت بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی کشور ،آییننامه تأسیس هستههای
دانشجویی پژوهش محور ارائه میگردد.
ماده -1تعاریف:
 -1-1هسته دانشجویی پژوهش محور :واحد پژوهشی است که بهمنظور تمرکز و تقویت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان پس از تصویب در
گروه و شورای پژوهشی دانشگاه به مدت یک سال ،بهعنوان یکی از واحدهای تابعه ،تحت نظارت مدیر پژوهشی دانشگاه فعالیت می-
نماید ،از این پس در این شیوهنامه "هسته" خوانده میشود.
 -1-2استاد راهنمای پژوهشی :عضو هیأتعلمی یا مدرس مدعو دانشگاه تربتحیدریه است که حسب نظر معاون پژوهشی توانایی تخصصی
و مدیریتی همکاری با دانشجویان را در قالب اجرای طرح تحقیقاتی دارد.
ماده  -2اهداف:
 )1ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.
 )2ترویج فرهنگ سازی و تقویت پژوهش و فناوری با استفاده از توان پژوهشی دانشجویان.
 )3حمایت از طرحهای علمی ،پژوهشی و فناوری و اختراعات دانشجویان در جهت تجاریسازی آنها.
 )4بسترسازی برای ایجاد مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان توسط دانشجویان.
 )5ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش و پرورش پژوهشگران کارآمد بهعنوان محور اصلی در فعالیت پژوهشی.
 )6آموزش روشهای تحقیقاتی و پژوهشی.
 )7ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان و نهادها جهت همکاری در طرحهای پژوهشی و پروژهها.
 )8زمینهسازی رشد و شناسایی نخبگان.
ماده  -3ارکان هسته:
 .1استاد راهنمای هسته
 .2دبیر هسته
 .3پژوهشگران
ماده  -4دبير هسته:
یکی از دانشجویان عضو هسته که با معرفی استاد راهنما و تأیید مدیر پژوهشی منصوب میگردد.
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ماده  -5وظایف دبير هسته:
 .1کمک به استاد راهنما در اجرای تصمیمات شورای پژوهشی.
 .2انجام مکاتبات ،برنامهریزی تشکیل جلسات و ارسال دعوتنامهها و ثبت و ضبط صورتجلسات هسته.
 .3هماهنگی در تشکیل جلسات.
 .4انجام سایر امور محوله.
ماده  -6پژوهشگر عضو هسته:
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ،کارشناسی و یا کاردانی دانشگاه تربتحیدریه که توان انجام طرحهای تحقیقاتی تحت نظارت استاد راهنما
را دارد.
تبصره  :1هسته متشکل از حداقل  3و حداکثر  5دانشجو میباشد.
تبصره  :2جهت عضویت و پذیرش در هسته ابتدا درخواست دانشجویان در گروه مطرح و سپس در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب
خواهد شد.
تبصره  :3دانشجویانی که در هسته دارای طرح هستند ،در صورت فارغالتحصیل شدن میتوانند تا یک سال به همکاری خود با هسته
ادامه دهند.
تبصره  :4در صورتیکه بیش از  50درصد اعضای هسته مصوب شده ،تغییر نمایند ،هسته مربوطه لغو گردیده و مبلغی بابت اجرای طرح
مربوط به آن هسته پرداخت نخواهد گردید.
تبصره  :5اگر هسته پژوهشی دانشجویی به پذیرش واحد فناور ،ثبت واحد فناور و ثبت شرکت دانش بنیان ختم گردد ،بهترتیب مبلغ
 20.000.000 ،10.000.000و  40.000.000ریال پس از صحافی ،پرداخت میگردد.
ماده  -7نحوه تأیيد طرحهای پژوهشی:
طرحهای پژوهشی هسته میبایست در حداقل  40صفحه تهیه شده و در صورت تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه کار علمی مستخرج
از طرح ،تأمین کل اعتبار قابل اجراست.
تبصره  -6کار علمی مستخرج از طرح شامل ارائه گواهی پذیرش مقاله در مجله علمی ترویجی یا علمی پژوهشی Scopus ،WOS ،و یا
 ISIمعتبر میباشد ،مبالغ پرداختی بر اساس نوع مقاله خروجی بهصورت ذیل است :علمی ترویجی 10.000.000 :ریال ،علمی پژوهشی:
 15.000.000ریال و  20.000.000 :ISIریال.
تبصره  -7کار علمی مستخرج از طرح میتواند ثبت اختراع باشد که در اینصورت ،هزینه ساخت وسیله اختراع شده حداکثر تا سقف
 30.000.000ریال و همچنین حق الزحمه به مبلغ  10.000.000با تأیید گروه و شورای پژوهش پرداخت میشود.
تبصره  -8کار علمی مستخرج از طرح میتواند بهجای مقاله ،ساخت وسایل آزمایشگاهی یا کارگاهی باشد که هزینههای ساخت وسیله
آزمایشگاهی یا کارگاهی پس از تحویل حداکثر تا سقف  30.000.000ریال و همچنین حق الزحمه به مبلغ  10.000.000با تأیید بهترتیب
مسئول آزمایشگاه یا کارگاهی ،شورای گروه و شورای پژوهشی انجام میپذیرد.
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ماده  -8شرایط ارائه پروپوزال طرح پژوهشی:
موضوع طرح پژوهشی می بایست از اولویتهای پژوهشی رشته تحصیلی به تأیید استاد راهنما باشد.
هر هسته پژوهشی در یک زمان فقط یک طرح میتواند ارائه دهد و تمام اعضای هسته در آن طرح میبایست مشارکت نمایند.
سقف انجام طرح پژوهشی دانشجویی و تسویه حساب طرح دو سال میباشد.
هر استاد عضو هیأت علمی و یا مدرس مدعو دانشگاه تربتحیدریه بهصورت همزمان میتوانند بهترتیب استاد راهنمای  2و  1هسته
دانشجویی باشد.
گزارش نهایی طرح پژوهشی میبایست مطابق فرمت پژوهشی دانشگاه به رنگ سبز در دو نسخه همراه با سیدی (حاوی فایل  WORDو
 )PDFبه مدیریت پژوهشی ارائه گردد.
ماده  -9تأمين اعتبار هسته:
حقالزحمه استاد راهنما برای راهنمایی هر هسته پس از اختتام طرح و پذیرش مقاله مورد نظر ،معادل  2واحد نظری از طریق پژوهشی
پرداخت میگردد.
این آیین نامه با  9ماده و  8تبصره در تاریخ  1397/09/21در شورای پژوهشی و در تاریخ  1397/10/09در هیأترئیسه مورد تصویب قرار
گرفت.
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