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 هاي علمی قطبپشتیبانی و تقویت  نامهآیین

  :مقدمه 

اعتبارات های علمی دانشگاه، گسترش و استفاده بهینه از های تحقیقاتی قطبنامه به منظور ارتقاء و هدفمند نمودن فعالیتاین آیین 

علمی در ایجاد و بسط تأهای علمی و ایجاد انگیزه برای مشارکت و فعالیت بیشتر اعضای هیتخصیص یافته مربوط به قطب

مورخ  های علمی کشورنامه قطبینیآاهداف بنیادین با توجه به  ،های علمی موجود و جدید در سطح دانشگاههای قطبفعالیت

تدوین شده های علمی تقویت همكاری و کشور نیازهای اساسبر، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1388بهمن ماه 

  .است

  علمیهاي قطبشوراي ساختار : 1ماده 

منطبق با موضوع  ایتوسعه و کاربردی بنیادی، هایپژوهش فرهنگ ارتقاء جهت در ریزیبرنامه منظور بهدر همین راستا  -1-1

 یكپارچگی ، حفظمشترک لیمسا جوییو چاره طرح عات،الاط و تبادل انتقال های علمی دانشگاه، همچنینقطبفعالیت 

 .شودمی تشكیلبا ترکیب ذیل  "های علمی دانشگاهقطب شورای"نامه ها و تحقق اهداف این آیینآن و هماهنگی تصمیمات

 یس دانشگاهیرالف( 

 ب( معاونت پژوهشی دانشگاه

 ج( مدیرکل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت

 های علمی دانشگاهمدیران قطب( د

 اعضا رسمیت سوم دو و با حضور حداقلهای علمی دانشگاه حداقل هر سه ماه یک بار تشكیل جلسات شورای قطب -2-1

  .است ضروری جلسات ترسمیبرای  س یا نماینده ویرییحضور البته  .یابدمی

 تواند از افراد دیگر نیز جهت شرکت در جلسه دعوت نمایند.س دانشگاه میصورت نیاز ریی در: 1تبصره 

علمی دانشگاه حداقل یک کارشناس در حوزه معاونت پژوهشی مسئول مربوط به  هایجهت پیگیری امور قطب :2تبصره 

 گردد.های علمی دانشگاه تعیین میقطب

 هاي علمی شوراي قطباختیارات و وظایف  :2 ماده

های علمی گیری در امور مربوط به قطبهای علمی دانشگاه که باالترین مرجع تصمیموظایف و اختیارات شورای قطباهم 

 باشد، به شرح ذیل است:دانشگاه می

 های علمی دانشگاهفعالیت قطب کالن راهبردهایبررسی و تدوین استراتژی و  - 1-2

 تولید نوآوری، پژوهش، جهت گسترش مناسب های زمینه آوردن فراهم برای الزم هایدستورالعمل تنظیم و تهیه -2-2

 های علمی دانشگاهفناوری در قطب و دانش
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پیشنهاد  هر یک از اعضای شورا از طرف که های دانشگاهقطب به مربوط لیمسا در مورد کلیه گیریو تصمیم نظر اظهار - 3-2

 .شودمی

 های علمی دانشگاهجه سالیانه قطببود بررسی پیشنهاد و -4-2

 دانشگاههای علمی فعالیت قطب موانع رفع و شرایط بهبودمنظور  به مناسب پیشنهادها و راهكارهای بررسی و تصویب-5-2

برای همكاری پژوهشی و انجام  علمیهیأت اعضای تشویق جهت مناسب راهكارهای تدبیرپیشنهادها و  بررسی و تصویب-6-2

 های علمی دانشگاهتحقیقات در قطب

 سایر نهادهای پژوهشی دانشگاهدانشگاه با یكدیگر و های علمی قطبایجاد زمینه هماهنگی و همكاری نزدیک میان  -7-2

های علمی فعالیت قطب کیفی ی وکم منظور ارتقای های مورد نیاز بهنامهنییتهیه، تدوین و اصالح خط مشی و آتالش در  -8-2

 المللیبین سطح ملی ودر دانشگاه 

و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی  یافتهتخصیص سالیانه بودجهکارهای الزم برای جلب و افزایش تدبیر راه -9-2

 ها و مؤسسات دولتی و خصوصیازمانحمایت سایر س

 منابع مالی حاصله ندر مورد چگونگی هزینه نمودکلی گذاری ستاسی -10-2

 مالی و اجرایی مسایل دانشگاه در خصوصهای علمی قطب رویه وحدت حفظنظارت بر  -11-2

های دولتی و خصوصی و نیز بخش پژوهشی با همكاری هایطرح اجرای کارهای الزم برای جلب مشارکت درتدبیر راه -12-2

 خارج و داخل پژوهشی با مراکز همكاری نحوه و چگونگی تعیین

 ذیربط اجرایی هاینامهآیین و دانشگاه علمی هایقطب تحقیقاتی و مالی قراردادهای کلی طرح تصویب و تهیه -13-2

 مختلف در جهت هایسازمان به پژوهشی خدمات هارای مناسب برای راهكارهای تدبیرپیشنهادها و  و تصویب بررسی -14-2

 کشور نیازهای برآوردن

 حمایتی دانشگاه برای هر قطب بودجه تصویب های علمی دانشگاه به منظورگزارش سالیانه قطب بررسی و ارزیابی -15-2

پس از  شود،مین میهای علمی دانشگاه تأاز بودجه قطبه که دانشگاهای علمی پژوهشی قطب هایطرح نهایی تصویب -16-2

 ارجاع از سوی مدیر هر قطب

 موضوع فعالیت هر قطبدر رابطه با  المللیبین سطح ملی وتخصصی در  هایبرگزاری همایش تصویببررسی و  -17-2

 تربیت محقق هایطرح تدوین و بررسی -18-2

 هیأت اعضای تشویق و ترغیب منظور به معنوی و مادی هایانگیزه ایجاد مناسب برای راهكارهای و تصویب بررسی -19-2

دهی مجالت و نشریات علمی در ارتباط با موضوع فعالیت مقاالت تحقیقی و نیز سامان نوشتنو  کتب ترجمه تألیف و به علمی

 علمی آثار نشر و چاپ در تسریع برای الزم تسهیالت و امكانات ایجاد ه ودانشگاهای علمی قطب
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ضرورت و ها در جلسات شورای قطب های علمی دانشگاه بنا به دعوت از افراد متخصص و اعضای قطب: 3تبصره

 .موضوع مورد بحث، بدون احتساب رأی ایشان بالمانع است

 : وظایف حوزه معاونت پژوهشی، جهت پیگیري امور مربوط به قطب هاي علمی 3ماده 

 سات شورای قطب های علمی دانشگاهبرگزاری جل -1-3

در وزارت علوم، تحقیقات های علمی کشور های علمی به دبیرخانه قطبهای دریافتی از قطبهمكاری در ارسال گزارش -2-3

 و فناوری

و  تبادل اطالعات و به روزرسانی قطب های علمی از آخرین مقررات و اخبار مرتبط با قطب های علمی دانشگاه ها -3-3

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وهشی برای قطب های علمی دانشگاههمكاری در جهت عقد قرارداد های پژ -4-3

همكاری با قطب های علمی در انتشار نشریات علمی به زبان فارسی و انگلیسی و برگزاری همایش های مرتبط با قطب  -5-3

 علمی دانشگاه

 نامه ملی و بین المللیهمكاری در جهت عقد تفاهم  -6-3

ئه کمک ها و حمایت همكاری در تهیه و توزیع اوراق برای معرفی قطب ها به سازمان ها و ارگان های دولتی جهت ارا -7-3

 ... های علمی، فنی، مشاوره ای و 

 هاي علمیقطب انعقاد پروژه تحقیقاتی برون دانشگاهینحوه  -4ماده 

شده در هسته قطب أییدت های علمی دانشگاه،های علمی یا اعضای قطبهای تحقیقاتی برون دانشگاهی قطبکلیه پروژه -1-4

علمی علمی به عنوان نماینده قطبپژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه و مدیر قطب در زمان انعقاد قرارداد، معاونت علمی،

 .  نمایندسسه یا سازمان طرف قرارداد هم به عنوان کارفرما امضاء میدانشگاه و مؤ

های علمی دانشگاه، درآمد باالسری کلیه قراردادهای منعقد شده در بند های تحقیقاتی قطببه منظور حمایت از فعالیت -2-4

 .گردد تقسیم می، %4، و قطب مربوطه %4، دانشكده متبوع %2، معاونت پژوهشی %7نسبت دانشگاه به  1-4

 هاي علمی دانشگاهدریافت بودجه و هزینه کرد قطبنحوه  -5اده م

 .باشندمربوطه  علمیهای تحقیقاتی و آموزشی قطب فعالیتهزینه های قطب علمی باید در زمینه تخصصی و کلیه  -1-5

، مبالغ واریزی به حساب دانشكده که از محل اعتبارات قطب علمی است، طبق موظف است مربوطه دانشكدهریاست  -2-5

هزینه نماید و اسناد را که به امضای مدیر قطب علمی  ضوابط دانشگاه و با نظر مدیر قطب علمی در راستای اهداف قطب علمی

 .رسیده باشد، برای معاونت اداری و مالی دانشگاه ارسال نماید

ید و در ر شورای قطب های علمی دانشگاه تأید3/4/1393این آیین نامه درپنج ماده، سه تبصره تدوین و در تاریخ 

آیین  4ماده  2بند  ،هیات رئیسه دانشگاه 21/2/94جلسه مورخ و در  رسیدتصویب به در هیات رئیسه دانشگاه  24/4/1393تاریخ

  .اصالح گردیدنامه فوق 

 

 


