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 دستورالعمل تأسيس پژوهشگاه

 مقدمه:1ماده

و به بخشي به منظور انسجام و ايفاي بهتـر وظـايف شـوراي نظـارت و فناوري  فعاليتهاي مرتبط با پژوهش

و سـومين ياد شده، آيين نامه شوراي3 ماده2و به استناد بند گسترش تشكيالت پژوهشي مـصوب پنجـاه

ورالعمل تأسيس پژوهشگاه در جهاددانشگاهي به شرح زيـر تـدوين دست جهاددانشگاهي،يجلسه هيات امنا 

.گردد مي

 ريفتع:2ماده

در كه در صورت داراي حداقل سه پژوهشكدهاي است پژوهشگاه مجموعه  برخورداري از شرايط مندرج

. اين دستورالعمل از سوي جهاددانشگاهي تاسيس خواهد شد

:مراحل تأسيس:3ماده

و هشگاه پس از تأييدپژومجوز تأسيس و فناوري و مستندات مورد نياز توسط معاونت پژوهش  ضرورت

و و در دو قالب اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط وفق ضوابط و» موافقت اصولي«با طي مراحل زير

:گرددميصادر»موافقت قطعي«

:و قطعيموافقت اصولي صدور مشتركمراحل-3-1

بهمت تكميل شده توسط واحدهاي موردنظر به همراه كاربرگ ارسال درخواست-3-1-1  معاونت قاضي

و فناوري  پژوهش

با-3-1-2 و مطابقت وبررسي اوليه و ويژگيسياستهاي جهاددانشگاهي در شرايط اين هاي مندرج

و ارسال به گروه يا گروه دستورالعمل، هاي تخصصي ذيربط در صورت فراهم بودن شرايط تشكيل پرونده

وم و ورد نظر . آن به متقاضي اعالم علليا رد درخواست
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و-3-1-3 و اصالح، رد يا تاييد كاربرگ ارزيابي تخصصي درخواست مذكور و هاي تكميل شده  كميت

و ارسال به دفتر برنامههاي يا گروه توسط گروهژوهشيپ–كيفيت فعاليتهاي علمي ريزي تخصصي ذيربط

.پژوهشي

نظ-3-1-4 و گسترش تشكيل شوراي و يا تاييد نهاييتشكيالت پژوهشي ارت  جهت بررسي، اصالح، رد

. مورد نظر درخواست

سي شــوراي نظـارت وگـسترش تــشكيالت پژوهـشي بـه متقاضــي توسـط ريــ ابـالغ مـصوبات-3-1-5

.جهاددانشگاهي

. وفق مقررات شوراي علمي پژوهشگاه تشكيل-3-1-6

:موافقت قطعي صدور اختصاصيمراحل-3-2

و-3-2-1 و فناوري جهت تاييد و ارائه به معاونت پژوهش تهيه طرح جامع پژوهشگاه توسط متقاضي

.ارسال به شوراي علمي جهت تصويب 

و مصوبه شوراي علمي به هيات امنا جهت ارسال-3-2-2 و گسترش تشكيالت پژوهشي  مصوبه شوراي نظارت

. پژوهشگاهموافقت قطعيتصويب

و پيش-3-2-3 و اساسنامه پژوهشگاهنهادتهيه و فناوي  توسط متقاضي، تاييد توسط معاونت پژوهش

.جهت تصويبهيات امناء به ارائه

 موافقت اصولي صدور شرايط:4ماده

و-4-1-1 واهدا همسويي تناسب و پژوهشيهاي سياست پژوهشگاه با زمينه فعاليتف  جهاددانشگاهي

.كشورهاي نياز

و انطباق زمينه ارايه توجيها-4-1-2 و حوزهت الزم براي بيان هماهنگي فع ها يـاليتــهاي

بـه پژوهشكده و فناوريهاي معرفي شده .مورد نظراهداف براي نيل منظور ايجاد هم افزايي علمي

اج-4-1-3 و تجهيزاتي براي جذب دقيقرايي ارايه برنامه و نيروي انساني، امكانات مالي، كالبدي

.فناوري الزم
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. باشد متمركز پژوهشكده كه فعاليت آنها در يك حوزه علمي3حداقل داشتن-4-1-4

داراي موافقت قطعي باشد بايد هاي معرفي شده براي تأسيس پژوهشگاه حداقل يكي از پژوهشكده: تبصره

ميد، نيازموردديگرهاي پژوهشكدهو  ه سال از تاريخ ارائيكبايست حداقل رصورت داشتن موافقت اصولي

.مجوز اصولي آنها سپري شده باشد

هـا مطـابق بـا دسـتورالعمل داشتن حداقل نيروي انساني مورد نياز در هـر يـك از پژوهـشكده-4-1-5

. سيس پژوهشكده تا

 سال بوده كه بر اساس برنامه اجرايي ارايه شده توسط4 مدت اعتبار موافقت اصولي حداكثر-4-1-6

و شدپژوهشگاه، از سوي شوراي نظارت . گسترش تشكيالت پژوهشي جهاددانشگاهي تعيين خواهد

 موافقت قطعي صدور شرايط:5ماده

 سال از ارايهدوحداقل شدن ارايه درخواست موافقت قطعي براي تأسيس پژوهشگاه پس از سپري

و رعايت شرايط زير امكان .پذير است مجوز اصولي آن

و تجهيزاتي شتندا-5-1-1 . مورد نيازنيروي انساني، امكانات مالي، كالبدي

،خانه هاي وزارت(موافقت اصولي از مراجع ذيربط شتندا-5-1-2 و علوم و فناوري، بهداشت تحقيقات

و آموزش پزشكي .)درمان

.و داراي موافقت قطعيده مرتبطحداقل سه پژوهشكشتندا-5-1-3

ع35 حداقل داشتن-5-1-4 و نفر حداقل با درجه كارشناسي( نفر همكار پژوهشگر35ضو هيات علمي

. تمام وقت)ارشد

از:1تبصره و وفق مفاد متناظر اين3در صورت معرفي بيش و نوع مجوز  پژوهشكده متناسب با تعداد

و دستور خوها العمل تاسيس پژوهشكدهدستورالعمل شدبر تعداد حداقل نيروي انساني مورد نياز افزوده .اهد

يا زمان معرفي شدهي معرفي شده بايد از اعضاييك سوم از اعضا:2تبصره و  اخذ مجوز اصولي باشند

. سال از دوره فعاليت آنها در پژوهشگاه سپري شده باشد3اينكه بيش از
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در. معرفي شده بايد داراي درجه دكتري باشند هيات علمي تمام وقت نفر از اعضاي12حداقل:3تبصره

و به ازاء هر پژوهشكده2 پژوهشكده به ازاء هر پژوهشكده داراي مجوز اصولي3صورت معرفي بيش از  نفر

شدفزودها يادشده نفر به تعداد3داراي مجوز قطعي . خواهد

2 طرح پژوهشي مرتبط با زمينه فعاليت پژوهشگاه با همكاري حداقل2 اختتام حداقل-5-1-5

. پژوهشگاه اخذ مجوز اصوليپس از زمان،آن پژوهشكده

يا مقاله علمي پژوهشي15 چاپ حداقل-5-1-6 ياISI نمايه شده در سايت مقاله9و  pubmedو

.و پس از تاريخ اخذ موافقت اصوليشگاه به نام پژوه

. نمايه شده باشدISI بايد در سايت5-1-6 عنوان از مقاالت بند3حداقل:1تبصره

و30 ارايه حداقل-5-1-7 و يا سخنراني بين عنوان مقاله در همايش هاي ملي .المللي به صورت پوستر

كه درخصوص گروه:2تبصره  با محدوديت نمايه شدن هنرو اجتماعي–انساني در حوزه علومهايي

مي ISIمقاالت در سايت را با ISI هر مقاله،باشند با نظر گروه تخصصي ذيربط مواجه قاله چاپ شدهم2،

.جايگزين شودتواندمي علمي پژوهشي مجالتدر 

ش:3تبصره و نيز اعتبار مجامع علمي بر ده با زمينه فعاليت اصلي پژوهشگاهتأييد ارتباط مقاالت ارايه

و فناوريعهده .ستا معاونت پژوهش

به3ل پژوهشي كه حداق-حداقل يك مجله با درجه اعتبار علميداشتن-5-1-8  شماره آخر منتهي

درتار .خواست به صورت منظم منتشر شده باشديخ

از برگزاري حداقل يك همايش تخصصي در سطح بين-5-1-9 و يا سه همايش ملي پس المللي

و مرتبط با زمينه تخصصي پژوهشگاه  .موافقت اصولي

و طرح جامع تاسيس-5-1-10 داشتن تاييديه شوراي علمي جهاد دانشگاهي در خصوص ضرورت

.پژوهشگاه
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: شوراي علمي پژوهشگاه:6ادهم

و شرح وظايف اعالم شده در و شرح وظايف شوراي علمي پژوهشگاه همان تركيب تركيب اعضا

.اساسنامه الگو خواهد بود

و ارزشيابي:7ماده  نظارت

بر-6-1 هاي هاي پژوهشي پژوهشگاه بر اساس دستورالعمل نظارت بر عملكرد گروه گروهعملكرد نظارت

و گسترش تشكيالت پژوهشي خواهد بودپژوهشي  .مصوب شوراي نظارت

و گسترش مطابق دستورالعمل پژوهشگاه نظارت بر عملكرد كلي-6-2 تشكيالت مصوب شوراي نظارت

.خواهد بودپژوهشي 

:8ماده

و8اين دستورالعمل در و27 ماده و گسترشب 26/3/1389تبصره در تايخ7بند ه تصويب شوراي نظارت

و تشكيالت و فناوري و هر گونه تغيير در مفاد آن با پيشنهاد معاونت پژوهش  جهاد دانشگاهي رسيده است

.خواهد بود امكان پذير تصويب شوراي مذكور


