
 زنجان  اي دانشجويي پژوهش محور در دانشگاهه  هسته و نگهداري نامه تأسيس آيين

  مقدمه 

هاي  ركت دانشجويان در انجام فعاليت رهبري مبني بر فراهم آوردن زمينه مشا در راستاي اجراي عمل به توصيه مقام معظم

مصوب (تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ف، وظايف و  قانون اهدا 2بند ب ماده  11پژوهشي و در اجراي جزء 

كشور، هاي پژوهشي   منظور استفاده از نيروهاي جوان و خالق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليت، به)18/5/1383

 . گردد محور ارائه ميهاي دانشجويي پژوهش نامه تأسيس هسته آيين

                                                                                                                                          :تعاريف.1ماده

هاي پژوهشي دانشجويان  واحد پژوهشي است كه به منظور تمركز و تقويت فعاليت: هسته دانشجويي پژوهش محور -1

هاي تابعه، تحت  عنوان يكي از واحدپژوهشكده، به/ پژوهشي دانشكده وه و سپس شورايگر پس از تصويب در شوراي

 . شود خوانده مي» هسته « نامه  نمايد، از اين پس در اين شيوه ون پژوهشي دانشكده فعاليت مي نظارت معا

نظر معاون پژوهشي، توانايي    سسه پژوهشي است كه حسبؤنشكده يا مات علمي د عضو هيأ: استاد راهنماي پژوهشي -2

 . تي دارد تخصصي و مديريتي همكاري با دانشجويان را در قالب اجراي طرح تحقيقا

وي مقطع دكتري، كارشناسي ارشد يا كارشناسي كه توان انجام طرح تحقيقاتي تحت نظارت استاد را دانشج: پژوهشگر -3

  .دارد

  : اهداف.  2ماده 

 و فناوري در كشور با استفاده از توان پژوهشي دانشجويان كشور ويت پژوهشقسازي و تترويج فرهنگ -1

 هاي پژوهشي دانشجويان سازي براي فعاليتظرفيت -2

 سازي رشد و شناسايي نخبگانزمينه -3

    هاي پژوهشي و فناوري موسسات و شركت هاي فناوري، براي ايجاد واحدسازي  تربس -4

  : اركان هسته.  3ماده 

 سرپرست -1

 دبير -2

  ) عضو(پژوهشگر  -3

                                :                                                                                                         سرپرست هسته:  4ماده 

ت علمي و با  اي هيأباشد كه با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده از ميان اعض سرپرست هسته نماينده قانوني هسته مي

  . گردد  حكم معاون پژوهشي دانشكده منصوب مي

  :  وظايف سرپرست هسته :5ماده

 ها  نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرح هدايت امور هسته و و اداره -1

 هاي پژوهشي لي طرح مين منابع ما كمك به تأ -2

 هاي اجرايي   هاي پژوهشي كاربردي دستگاه طرحتالش در جهت جذب  -3



 هاي اجرايي و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي                                                                            كمك دستگاهجلب  -4

 ارائه گزارش عملكرد ساالنه هسته به شوراي پژوهشي دانشكده  -5

   هاجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشكد - 6

  : دبير هسته :6ماده

  .  گردد با حكم سرپرست هسته منصوب مي و عضو هسته كه با معرفي سرپرست و تأييد معاون پژوهشييكي از دانشجويان 

  : وظايف دبير هسته:  7هماد

 ست هسته در اجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشكدهركمك به سرپ -1

 ت هسته  جلساها و ثبت و ضبط صورت سال دعوتنامهرريزي تشكيل جلسات و ا تبات، برنامه انجام مكا -2

 ت  هماهنگي در تشكيل جلسا -3

   هانجام ساير امور محول -4

  : هسته)عضو ( پژوهشگر  :8ماده

  .تحقيقاتي تحت نظارت استاد را دارد  حسي كه توان انجام طرناارشد و يا كارش دانشجوي مقطع دكتري، كارشناسي

  . باشد  پژوهشگر مي3متشكل از حداقل » هسته « : 1تبصره 

  .توانند به عضويت هسته در آيند  ت علمي در صورت تمايل مي اعضاي هيأ: 2بصرهت

توانند تا پايان طرح به  التحصل شدن مي هسته داراي طرح پژوهشي هستند، در صورت فارغ كه در ني دانشجويا: 3تبصره

  . همكاري خود با هسته ادامه دهند 

  : ييد طرح هاي پژوهشيأنحوه ت :9ماده

  . ستراقابل اج ،هسته در صورت تأييد شوراي پژوهشي دانشكدههاي پژوهشي  طرح

  :                                                                                                    تأمين منابع مالي هسته:10ماده

  : زير قابل تأمين خواهد بود هايمنابع مالي هسته از محل

 هاي پژوهشي  از عقد قراردادشي  هاي نا درآمد -1

 هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي  -2

  سسات بيرون ازدانشگاهها ؤو ماجرايي كمك دستگاههاي  -3

    منعقد و با نظارت سرپرست دانشكده هاي طرح هاي پژوهشي توسط رييس يا معاون پژوهشي  تمامي قرارداد:  5تبصره 

  .هسته اجرا خواهند شد

به   24/05/95 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در تاريخييد  به تأ 06/04/95در تاريخ   ماده 10درنامه  نامه آييناين 

  . جرا استقابل ا 1395تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيد و از ابتداي سال 

  


