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   شوراهاي پژوهشي و وظايف آنها-فصل اول 

ها و مؤسسات آموزش عالي، مصوب دويست و چهل و نهمين   مديريت دانشگاه نامه شوراهاي پژوهشي براساس آيين

هاي پژوهشي و كمك فكري به امور   شوراي عالي انقالب فرهنگي، به منظور تهيه و تدوين برنامه11/04/1370جلسه مورخ 

  .فراهم آوردن امكانات پژوهشي تشكيل گرديده استاجرايي در 

  شوراي پژوهشي دانشگاه

  وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه : 1ماده 

  :ها وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه به شرح زير است براساس مندرجات اساسنامه مديريت دانشگاه

وراي دانشگاه و تصميمات هيأت هاي اجرايي مصوبات ش كمك و همكاري با معاون پژوهشي، در ايجاد زمينه) الف

  .هاي علمي رئيسه در مورد پژوهش

  :هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله هايي در زمينه تدوين و پيشنهاد برنامه) ب

  . ايجاد محيط مناسب و رفع موانع تحقيق و تشويق پژوهشگران دانشگاه-

  . هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه-

هاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با  ريزي به منظور مشاركت با بخش غيردانشگاهي در اجراي طرح امه برن-

  .مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه
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هاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور و چگونگي همكاري  ناريزي به منظور كمك دانشگاه به سازم  برنامه-

هاي اجرايي، مؤسسات پژوهشي  و همكاري با دستگاه) ارتباط دانشگاه و صنعت (پژوهشي دانشگاه با مراكز صنعتي

  .ها و سازمان هاي دولتي در رفع تنگناهاي موجود وزارتخانه

  پژوهشي-هاي پيشنهادي شوراي آموزشي  سمينارها و كنگره،هاي پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب طرح) پ

  .ش و فناوري دانشگاه بنا به پيشنهاد معاون پژوهدانشكده ها يا

اي و ايجاد ارتباط با ساير  هاي بين دانشكده هاي پژوهشي دانشگاه و تشويق پژوهش ايجاد هماهنگي در فعاليت) ت

هاي پژوهشي مشترك با توجه به قوانين  هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي داخلي و خارجي به منظور ايجاد زمينه ناسازم

  .و مقررات مملكتي

هاي مختلف و  ها و پژوهشگران ممتاز سال در رشته هاي پايان يافته در دانشگاه و انتخاب پژوهش ي طرحارزشياب) ث

  .ها تشويق مادي و معنوي آن

  .هاي پژوهشي هاي تربيت محقق و برگزاري كارگاه  تدوين و پيشنهاد طرح،تهيه) ج

  . بيشتر و گسترش مرزهاي دانشهاي تحقيقي به منظور شناخت هرچه  تدوين و پيشنهاد برنامه،بررسي) چ

  .تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش كشور) ح

  .هاي مختلف پژوهشي به مراجع ذيربط نامه  تدوين و پيشنهاد آيين،تهيه) خ

گاه به شوراي پژوهشي لي كه توسط شوراي دانشگاه و يا معاون پژوهشي دانشيبررسي و اظهارنظر درباره مسا) د

  .شود ارجاع مي

  .هاي علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب  نحوه تدوين كتاب نامه پيشنهاد آيين) ذ

  .هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي ريزي و تصويب فرصت برنامه) ر

لمللي خارج ا هاي بين بررسي و تصويب نهايي تقاضاي اعضاي هيأت علمي براي شركت در سمينارها و كنفرانس) ز

  .از كشور

 ، آموزشي در سطح اداري–هاي علمي  ها و گردهمايي بررسي پيشنهادهاي رسيده براي برگزاري نشست) ژ

  .ها  استاني و ملي و كمك به برگزاري آن،دانشگاهي

  بررسي و تصويب شيوه نامه پژوهانه با توجه به آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)س
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تواند بر حسب ضرورت بخشي از وظايف و اختيارات خود را به شوراي  وهشي دانشگاه مي شوراي پژ:تبصره

  .ويض نمايدفهاي مصوب ت پژوهشكده  و شوراي پژوهشي مراكز تحقيقاتي و ها  پژوهشي دانشكده-آموزشي 

  تركيب اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه: 2ماده 

  :ا حكم رياست دانشگاه منصوب مي شوندشوراي پژوهشي دانشگاه مركب از اعضاي زير است كه ب

  .معاون پژوهش و فناوري دانشگاه) الف

  . تحصيالت تكميلي دانشگاه  يا مديركل تحصيالت تكميلي-معاون آموزشي) ب

  .ها  معاون پژوهشي دانشكده) پ

  .مراكز تحقيقاتي مصوب / رييس يا معاون پژوهشكده ها ) ت

هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تأييد رئيس  ليتيك تن از اعضاي هيأت علمي صاحب فعا) ث

  . سال و قابل تمديد 2دانشگاه به مدت 

.مدير امور پژوهش و فناوري دانشگاه) ج  

.رييس دفتر ارتباط با صنعت، كار آفريني و استعدادهاي درخشان )  چ  

 مدير امور پژوهش و فناوري  ي  به عهدهرياست شوراي پژوهشي با معاون پژوهش و فناوري و دبيري آن :3ماده 

  است 

تواند در   معاون پژوهش و فناوري دانشگاه مي.طور عادي تشكيل خواهد شد بار به جلسات شورا هر هفته يك :4ماده 

  .العاده دعوت نمايد موارد لزوم شورا را به تشكيل جلسات فوق

تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ يابد و  جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت مي:5ماده 

  .خواهد شد

  ها شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده

  ها   پژوهشي دانشكده-وظايف پژوهشي شوراي آموزشي  :6ماده 

گونه  ها و منعكس نمودن اين هاي پژوهشي آن ها در مورد توان و زمينه هاي پژوهشي گروه بررسي گزارش) الف

  هشي دانشگاهها به شوراي پژو گزارش
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بررسي و تصويب طرحهاي مصوب، گزارشهاي مرحله اي و نهايي گروه هاي مختلف حداكثر ظرف مدت دو ) ب

  هفته پس از دريافت و انعكاس آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت اخذ تصميم نهائي

 به شوراي پژوهشي ها به منظور انعكاس آن هاي پيشنهادي گروه سمينارها و كنگرهبرگزاري بررسي و تأييد ) پ

  دانشگاه

  .ها گونه همكاري هاي بين گروهي و فراهم آوردن امكانات و ايجاد هماهنگي الزم براي اين تشويق پژوهش) ت

هاي ممتاز به  ، تعيين و معرفي پژوهشگران و پژوهشدانشكدههاي پژوهشي  تنظيم گزارش ساليانه فعاليت) ث

  شوراي پژوهشي دانشگاه

  ها هاي ارايه شده از سوي اعضاي هيأت علمي گروه پيشنهادهاي تأليف و ترجمه كتابو تصويب  بررسي) ج

و انعكاس آن به شوراي پژوهشي  دانشكده بررسي و تصويب تقاضاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي ) چ

  دانشگاه

 - علمي هاي سعالم نظر در مورد تقاضاي اعضاي هيأت علمي براي شركت در سمينارها و كنفران ابررسي و) ح

  المللي خارج از كشور بين

  بررسي واعالم نظر در مورد درخواست حق التاليف تشويقي، پيشنهادها و ساير تقاضاهاي پژوهشي ) خ

  بررسي امتياز ويژه  طرح پژوهانه اعضاي هيات علمي و ارجاع آن به معاونت پژوهشي دانشگاه ) د

   شوراي پژوهشي دانشگاه بررسي واظهار نظر در خصوص موارد ارجاعي از) ذ

  :تبصره 

 پژوهشي دانشكده موظف است موارد الزم را طي صورت جلساتي به شوراي پژوهشي دانشگاه –شوراي آموزشي 

  .ارايه نمايد

   پژوهشي دانشكده -تركيب اعضاي شوراي آموزشي : 7ماده 

  دانشكدهرئيس ) الف

   دانشكده پژوهشي آموزشي ومعاون) ب

  ها  مديران گروه) پ

هاي  به پيشنهاد شوراي گروه) ترجيحا دانشيار و باالتر( ي دانشكده  دونفر از اعضاي هيات علمي با سابقه) ت 

  آموزشي دانشكده وبا حكم رياست دانشكده 
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ي معاون  لسات شورا به عهدهجرياست شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده با رييس دانشكده و دبيري  :8ماده 

  .پژوهشي دانشكده است 

 پژوهشي دانشكده هر هفته يك بار به طور عادي تشكيل خواهد شد و در موارد لزوم –شوراي آموزشي  :9ماده 

   جلسات فوق العاده نيز خواهد داشت

يابد و تصميمات با   پژوهشي دانشكده با حضور اكثريت  اعضا رسميت مي-جلسات شوراي آموزشي : 10ماده 

  . شداكثريت آراء اعضاي حاضر اتخاذ خواهد

  ي پژوهشي گروه  كميته/ شوراي گروه 

  ي پژوهشي گروه وظايف كميته: 11ماده 

  هاي پژوهشي گروه برآورد و معرفي توانمندي) الف

  هاي الزم در رابطه با نيازهاي ضروري كشور هاي پژوهشي و پيشنهاد طرح بررسي زمينه) ب

  ان اجرايي طرح مورد نظرهاي پژوهشي از لحاظ ارزش علمي و تخصصي و امك ارزيابي طرح) پ

  هاي پژوهشي اعضاي گروه نظارت بر حسن اجراي طرح) ت

  هاي تحقيقاتي گروه هاي پيشرفت كار طرح بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش) ث

  ها  سمينارها و كنگره برگزاري بررسي پيشنهادهاي) ج

  سوي اعضاي هيأت علمي گروههاي ارايه شده از  بررسي و تأييد پيشنهادهاي تأليف و ترجمه كتاب) چ

  گروهبررسي و تأييد تقاضاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي ) ح

  المللي خارج از كشور  بين علمي هاي بررسي تقاضاي اعضاي هيأت علمي براي شركت در سمينارها و كنفرانس) خ

   پژوهشي دانشكده –بررسي و اظهار نظر در موارد ارجاعي از طرف شوراي آموزشي ) د

  بررسي امتياز ويژه طرح پژوهانه و ارجاع آن به معاون پژوهشي دانشكده )ذ

پژوهشي  -آموزشي طي صورت جلساتي به شوراي  الزم را پژوهشي گروه موظّف است مصوباتي  كميته :1تبصره

  . ارايه نمايددانشكده 

 پژوهشي ي  كه كميتهتا زماني .است در همان گروه  تخصصي صاحبنظرومرجع علمي اي گروه رشو: 2تبصره 

  .دار خواهد بود  پژوهشي را عهدهي روه كليه وظايف كميتهگتشكيل نشده است؛ شوراي 
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  ي پژوهشي گروه تركيب اعضاي كميته: 12ماده 

  .مديرگروه  -

  .يس دانشكده  تن از اعضاي تمام وقت هيأت علمي گروه به پيشنهاد شوراي گروه و حكم ري7 تا 3 بين -

انتخاب مجدد اعضا بالمانع . گردد بار تجديد مي پژوهشي گروه هر دو سال يكي   اعضاي كميتهانتخاب: 1تبصره

  .است

ّدار براي مشورت و شركت در جلسات شورا بدون  از متخصصين صالحيت تواند  پژوهشي گروه ميي كميته :2تبصره

  .داشتن حق رأي دعوت نمايد

   .ي مديرگروه است رياست كميته به عهده:13ماده 

هاي پيشنهادي يا ارجاعي به گروه را حداكثر ظرف مدت سه هفته   پژوهشي گروه موظّف است طرحي كميته:14ماده .

  .بررسي و نظر خود را اعالم نمايد

يابد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ  اعضا رسميت مياكثريت پژوهشي گروه با حضور ي  جلسات كميته:15ماده 

  .خواهد شد

  ها  پژوهشكده/ قاتي قيراكز تحشوراي پژوهشي م

  :پژوهشكده/ يقاتيقوظايف شوراي پژوهشي مراكز تح: 16ماده 

پژوهشكده و ارايه گزارش به معاون پژوهشي / تدوين برنامه ساالنه و برنامه هاي دراز مدت مركز تحقيقاتي ) الف 

  پژوهشكده / و مراجع ذيربط از طريق رييس مركز تحقيقاتي

  اولويت هاي پژوهشي بررسي و تعيين ) ب 

  پژوهشكده / بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي و تعيين هزينه خدمات مركز تحقيقاتي)  پ

  نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرح هاي پژوهشي و ا رزيابي طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته ) ت 

  انتخاب  پژوهش ها و پژوهشگران نمونه طرح هاي كاربردي ) ث 

/ لمي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران به منظور استخدام يا همكاري با مركز تحقيقاتيتاييد صالحيت ع) ج 

  پژوهشكده 
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/ بررسي و تصويب خريدهاي مربوط به منابع علمي، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه هاي مركز تحقيقاتي) چ 

  پژوهشكده 

  بررسي و تصويب سفر هاي علمي ) ح 

  شي و پژوهشي و سيمنارهاي علمي طبق ضوابط و مقررات هاي  آموز بررسي و تصويب دوره) ج 

پژوهشكده براي ارتباط علمي با ساير مراكز علمي داخل و خارج طبق ضوابط / تعيين خط مشي مركز تحقيقاتي )خ 

  و مقررات

  پژوهشكده / بررسي و تصويب آيين نامه اجرايي مركز تحقيقاتي) د

 بيني نشده در طرح هاي پژوهشي منوط به تصويب شوراي تصويب نهائي سفرهاي علمي خارجي پيش: تبصره

  .پژوهشي دانشگاه مي باشد

  ها  پژوهشكده/ تركيب اعضاي شوراي پژوهشي مراكز تحقيقاتي: 17ماده 

  پژوهشكده  /رييس مركز تحقيقاتي ) الف 

  )در صورت وجود( معاون مركز يا پژوهشكده ) ب 

  هاي پژوهشي  مديران گروه) پ 

  پژوهشكده /  نفر از اعضاي مركز تحقيقاتي 5  تا2بين ) ت 

  :وظايف شوراي گروه پژوهشي : 18ماده 

  پژوهشكده / هاي دراز مدت گروه پژوهشي و پيشنهاد آن به رييس مركز تحقيقاتي تدوين برنامه ساالنه و برنامه) الف 

  بررسي و تعيين اولويت هاي پژوهشي ) ب 

نهادي مرتبط با زمينه فعاليت گروه پژوهشي و پيشنهاد هزينه خدمات بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي پيش)  پ

  پژوهشكده / به مركز تحقيقاتي

  نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرح هاي پژوهشي و ا رزيابي طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته ) ت 

  هاي كاربردي  ها و پژوهشگران نمونه طرح انتخاب پژوهش) ث 

  ي هيات علمي و پژوهشگران به منظور استخدام يا همكاري با گروه پژوهشيتاييد صالحيت علمي اعضا) ج 

  بررسي و پيشنهاد خريدهاي مربوط به منابع علمي، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه هاي گروه پژوهشي ) چ 

  هاي علمي  بررسي و پيشنهاد سفر) ح 
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   طبق ضوابط و مقررات هاي آموزشي و پژوهشي و سيمنارهاي علمي بررسي و پيشنهاد دوره) ج 

  تعيين خط مشي گروه پژوهشي براي ارتباط علمي با ساير مراكز علمي داخل و خارج طبق ضوابط و مقررات )خ 

  پژوهشكده/ بررسي واظهار نظر در خصوص موارد ارجاعي از رييس مركز تحقيقاتي ) د

/ ه رييس مركز تحقيقاتيشوراي پژوهشي گروه موظف است موارد الزم را طي صورت جلساتي ب: تبصره 

  .پژوهشكده ارايه نمايد 

  تركيب اعضاي شوراي پژوهشي گروه  : 19ماده 

  مدير گروه ) الف 

  پژوهشكده / نفر از اعضاي گروه، بنا به پيشنهاد اعضاي گروه وحكم رييس مركز تحقيقات  7 تا 3بين ) ب 

پيشنهادهاي .  استو الزم االجرا گاه رسيده  تبصره به تصويب شوراي پژوهشي دانش7 ماده و 19اين مجموعه در 

  .قابل اعمال است ها در ابتداي هر سال و با تصويب شوراي پژوهشي اصالحي در مواد و تبصره
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