آئین نامه هسته های پژوهشي

تعريف
به مجموعه فعاليتهاى منسجم و هدفدار پژوهشى اطالق ميشود كه براى رسيده به حداقل يك محصول قابل سنجش و
ارزيابى در طول زمانى مشخص تعريف شده باشد .اين محصول الزاما مى بايست مبتنى بر اصول دانش محورى و دانش بنيان و در
جهت خلق ثروت بوده و حداقل يكى از نيازهاى بخش سالمت جامعه را پاسخگو باشد.
اركان
اركان هسته پژوهشى شامل:
 .1سوپروايزر هسته :روساى مراكز تحقيقاتى كه به انتخاب و تاييد شورايعالى مركز رسيده اند به عنوان ناظر ارشد هسته هاى
تحقيقاتى تعيين مي شوند .بديهى است كه روساى مراكز بطور ساالنه موظف به ارائه گزارش و مراحل پيشرفت كار به شورايعالى
هستند .وظيفه سوپروايزر تاييد و معرفي مسئولين هسته ها ى تحقيقاتى به معاونت تحقيقات فناورى است.
 .2مسئول هسته :پژوهشگر ارشدى است كه كليه فعاليتهاى هسته پژوهشى شامل تعريف عنوان  ،خطوط پژوهشى ،عناوين پروژه
هاى مرتبط ،كليه تعهدات مالى ،زمانبندى ،تعيين و معرفى پژوهشگران مرتبط با هسته و محصول قابل انتظار را تعيين ومسئوليت آن
را بعهده مي گيرد .مسئول هسته عضو رسمى و قطعى كميته پژوهشى مركز خواهد بود .بديهي است كه سوپروايز هسته موظف به
انتخاب تنها يك نفرجهت معرفى به عنوان مسئول هسته است .انتخاب يك نفر جهت چند عنوان هسته پژوهشى مقدور نيست.
 .3دستيار هسته :مسئول هسته پژوهشى موظف است يكى از پژوهشگران شاغل در مركز تحقيقاتي را بعنوان دستيار هسته پژوهشى
انتخاب و به تاييد رئيس مركز به عضويت كميته پژوهشى مركز در آيد .دستيار پژوهش نزديكترين فرد به مسئول هسته در اداره
هسته است كه آخرين و به روزترين اطالعات علمى و فنى را در زمينه عنوان هسته مربوطه داشته و بايد چارچوب فعاليتهاي علمى
مركز در قالب خطوط پژوهشى را رصد نموده و نتايج را در اختيار مسئول هسته قرار دهد .بديهي است در صورت هر گونه تغيير و
جابجاى مسئول هسته كليه مسئوليتهاى هسته به دستيار منتقل خواهد شد.
 .4گروه پژوهشى :مسئول هسته مى بايست در جهت نيل به هدف تعيين شده در هسته پژوهشي در قالب خطوط تحقيقاتي و
پروپوزال هاى تعريف شده هر چند نفر پژوهشگر و از هر محل ممكن را به عنوان گروه پژوهشى معرفى نمايد .كليه تعهدات مرتبط
به اعضاء گروه به عهده مسئول هسته بوده و دانشگاه و مركز هيچگونه تعهدى به افرادى كه از خارج از دانشگاه به هسته دعوت مى
شوند ندارد .بديهى است كه تعهدات دانشگاه به افراد شاغل در دانشگاه مبتني بر قراردادها و احكام صادره است و هر فعاليتى كه در
قالب هسته هاى پژوهشى كه عالوه بر وظايف مندرج در احكام فرد باشد بر عهده مسئول هسته است.
 .5واحد ترجمان دانش :رئيس مركز تحقيقات موظف است براى حفظ و انتشار كليه دستاوردهاى پژوهشى هسته هاى پژوهشى
واحد ترجمان دانش مراكز را فعال سازد .واحد فوق موظف به ارايه خدمات برابر به كليه هسته هاى مركز تحقيقاتى مربوطه است.

نحوه تصويب هسته های پژوهشى :
هسته هاى پژوهشي به سه شيوه جهت ارائه به معاونت تحقيقات و فناورى قابل طرح هستند :
 - ١پژوهشكده :هر كدام از پژوهشكده هاي دانشگاه امكان معرفى حداكثر تا پانزده هسته پژوهشي را خواهند داشت .كه ابتدا در
شورايعالى پژوهشكده مصوب و سپس با طرح در شوراى هماهنگى مراكز تحقيقاتي رسميت يافته و در نرم افزار پژوهشيار وارد
ميشود ،پس از تصويب و اعالم رسمي عنوان وابالغ مسئول هسته توسط معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه ،معاونت موظف به
تامين كليه منابع مورد نياز هسته هاى پژوهشى است معاونت تحقيقات و فناورى به عنايت به وظيفه بالقوه خود تمامى مراحل
پيشرفت را رصد نموده امكانات كافى جهت ارزيابى و ارزشيابى هاى ساليانه را تامين مي نمايد.
 – ٢مركز تحقيقات :هر كدام از مراكز تحقيقاتي امكان معرفي حداكثر تا پنج هسته پژوهشي را داشته و با توجه به تعداد هسته
هاى پيشنهادى مي بايست ضمن رعايت كليه چارچوبهاي الزم جهت تامين اركان هسته پس از تصويب در شوراى پژوهشى و
شورايعالى مركز و شوراى هماهنگى مراكز تحقيقاتى و اعالم رسمى عنوان و ابالغ مسئول هسته توسط معاون تحقيقات و فناورى در
نرم افزار پژوهشيار وارد گردد .معاونت موظف به تامين كليه منابع مورد نياز هسته هاى پژوهشى است معاونت تحقيقات و فناورى با
عنايت به وظيفه بالقوه خود تمامى مراحل پيشرفت را رصد نموده امكانات كافى جهت ارزيابى و ارزشيابى هاى ساليانه را تامين مي
نمايد.

 - ٣پژوهشگران آزاد :كليه اعضا هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران مشروط بر اينكه در هيچ يك از مراكز تحقيقاتى و يا
پژوهشكده هاى دانشگاه به عنوان عضو شورايعالى و شوراى پژوهشى و يا هسته هاي پژوهشى مركزى عضويت نداشته و تمايل به
انجام فعاليتهاى پژوهشى دارند ،ميتوانند حداكثر يك عنوان هسته پژوهشى را معرفى نمايند طبيعي است كه اركان هسته مى بايست
از كليه ضوابط اعالم شده تبعيت نمايد .در اينصورت سوپروايزر هسته پيشنهادى بجاى رئيس مركز تحقيقاتي ،رياست دانشكده
مربوطه است .بديهى است كه كليه امكانات و تجهيزات و نيروى انسانى مورد نياز از طرف دانشكده در اختيار پژوهشگر قرار داده
شده و پس از تصويب عنوان در شوراى پژوهشى دانشكده و به درخواست رئيس دانشكده مربوطه و تصويب در شوراى هماهنگى
مراكز تحقيقاتى و ابالغ معاون تحقيقات و فناورى در پژوهشيار وارد خواهد شد .تامين منابع مالى هسته هاى پژوهشى در قالب
سيستم پژوهشيار بعهده معاونت تحقيقات و فناورى است .ارزيابي و ارزشيابى پروژه ها بعهده معاونت تحقيقات و فناورى است.

اهداف پژوهش در هسته ها
از مهمترين داليل ايجاد هسته هاى پژوهشى انسجام مراكز تحقيقاتى در يك يا چند مشكل بخش سالمت است تا ضمن
تفويت زير ساختها براى حل مسئله بتوانند با انضباط مالى بيشتر امكان دستيابى به هدف تعيين شده را تقويت نمايند به همين دليل
تمام فعاليتهاى مركز به نحوى روشن مى بايست در ارتباط با هسته تحقيقاتى باشد .ازجمله مهمترين فعاليتهاى مراكز تحقيقاتى مى
توان از ،جذب نيروى انسانى متخصص ،جذب دانشجويان دكترى مبتنى بر پژوهش ،دعوت به همكارى افراد از داخل و خارج كشور
دو رابطه با هسته پژوهشى ،برگزارى همايش هاى موثر و سودمند در خصوص هسته تحقيقاتى كه منجر به انتشار نتايج همايش مى
گردد ،خريد ادوات و وسايل تحقيقاتى و آزمايشگاهى مرتبط با موضوع هسته ،ايجاد فضاهاى مناسب با موضوع ،انسجام در مفاالت و
پروپوزال هاى منتشره ،شركت افراد در كارگاه ها و فرصت مطالعاتى با هدف مشخص و ارائه گزارش از دستاوردهاى شركت در موارد
فوق به نحوى كه حاكى از تاثير شركت فرد در حل مسئله يا انتخاب روشهاى نو براى آن باشد .هم گرايى محققين و دانشمندان و
دانشجويان براى حل يك موضوع و ايجاد شبكه محققين در يك يا چند زمينه مشخص ،ايجاد و توليد محصوالت دانش بنيان

وبهبود روشهاى كسب وكار ،استفاده از كليه ظرفيتهاى آزمايشگاهي و تحقيقاتى مراكز  ،و تاسيس شركتهاى دانش بنيان بر مبناى
هسته هاى پژوهشى
چرخه پژوهش در هسته ها
در خصوص هر كدام از موارد فوق واحد يا كميته اى در معاونت وجود دارد يا فراخور موضوع تشكيل خواهد شد ،در حال
حاضر ساختار ادارى معاونت شامل:
 - ١شوراى هماهنگى مراكز تحقيقاتى :در اين شورا از اين پس كليه فعاليتهاى هسته ها از جمله ايجاد هسته پژوهشى جديد
،ارتباط موضوعى هسته ها با مراكز  ،وجود ابزار و وسايل مورد نياز براى راه اندازى هسته ها ،نيروى انسانى مناسب و كافى براى راه
اندازى هسته ها منابع فيزيكى و مالى كافى براى ايجاد هسته ها و جلوگيرى از دو باره كارى در يك زمينه در كشور بررسى و پس از
تصويب به معاونت اعالم خواهد شد  .ارائه گزارش ساليانه از روند فعاليتهاى مراكز بر مبناى هسته هاى پژوهشى و درجه بندى مراكز
از ديگر فعاليتهاى شورا خواهد بود و در نهايت تاييد نهايي نظر معاونت در خصوص تصميم گيرى مراكز كم كار مانند تغيير در
مديريت و يا لغو امتياز هسته ها و يا مراكز تحقيقاتى كم كار.
 - ٢كميته جذب نيروى انسانى :بررسى درخواستهاى مراكز و تطبيق آن با سوابق نيروى مورد نياز با هسته هاى پژوهشى به
عبارتى از اين پس درخواست افرادى مورد قبول خواهد شد كه سوابق علمى او حاكى از توانمندى فرد براى كمك به حل مسئله
باشد.
 - ٣كميته تجهيزات :ازاين پس كليه درخواستهاى خريد ادوات و تجهيزات متناسب با فعاليتهاى هسته پژوهشى مربوطه بررسى
و ترتيب اثر داده خواهد شد .و مسئول هسته بايد طرح توجيهه خود را براى خريد تجهيزات و وسايل آزمايشگاهى را به همراه در
خواست خود ارسال نمايد.
 - ٤شوراى انتشارات :چاپ كتب و هرگونه نشريه مي بايست مرتبط با موضوع هسته تحقيقاتى باشد ومعاونت با خريد كتب و
دادن مجوز انتشار مجالت مرتبط با موضوع هسته ها از آنها حمايت خواهد كرد.
 - ٥واحدآموزش دانشجويان دكترى مبتنى بر پژوهش :همانطور كه مشخص است دوره تحصيلى اين افراد مى بايست بر
مبتنى بر پژوهش باشد و از اين پس تنها به افرادى اجازه ورود به دوره داده خواهد شدكه ارتباط موضوع پايان نامه و فعاليتهاى او با
هسته پژوهشى روشن وكامل مشخص شده باشد.
 - ٦شوراى عالى مراكز :وظيفه اين شورا تصويب عناوين هسته هاى پژوهشى به مدت سه سال است كه پس از تصويب،
مراكز تا سه سال امكان تغيير يا تعويض عناوين هسته ها را نخواهند داشت و پس از سه سال تنها افزايش ،كاهش يا تغيير يا
تعويض در يك عنوان امكان پذير است.
 - ٧شوراى پژوهشى :اين شورا عالى ترين محل براى تاييد و تصويب عناوين پروپوزالهاى ارسال براى معاونت است به عبارتى
اعضا شورا مى بايست ارتباط پروپوزال با فعاليتهاى هسته پژوهشى را تاييد نمايند و در صورت تاييد جزئيات پروپوزال از طريق
كارشناسان معاونت بررسى تاييد خواهد شد و ديگر نيازى به ارائه جزئيات طرح در شورا و پاسخ به انتقادات في البداهه در جلسه رنك
نخواهد بود ،حضور سوپروايزر هسته ها الزامى نبوده و مسئول هسته ها وظيفه دفاع از پروپوزال را خواهد داشت .از اين پس هر سال

چهار جلسه رنك خواهيم داشت كه سه جلسه براى هسته ها و يك جلسه براى عناوين پروپوزال هاى ديگرى اختصاص دارد كه
ممكن است نيازهاى جديد يا زمينه علمى خاصى را مطرح نمايد و يا باب فضاى علمى جديدى راگشوده باشد
 - ٨دفتر هماهنگى مراكز تحقيقاتي :وظيفه هماهنگي و پايش و ارزشيابى فعاليتهاى كليه هسته هاى پژوهشى بعهده اين
دفتر است  .دفتر موظف به ارائه گزارش دوره اى به معاون محترم تحقيقات و فناورى است  .ارزيابى هسته ها در بدو معرفى به
جهت تكرارى نبودن موضوع ،همپوشانى هاى هسته ها و تداخلهاى موضوعى ،عدم هماهنگى موضوع با نام هسته  ،تحقق پذيرى
موضوع ،ارزيابى ميزان تناسب نيازهاى هسته با منابع فيزيكى  ،انسانى و مالى مورد نياز،هماهنگى فعاليتهاى انجام شده با امتيازهاى
مورد نياز جهت ارزشيابى هاى ساليانه ،ارائه گزارشات كارشناسى از نحوه فعاليتهاى تحقيقاتى شامل فرآيند هاى آزمايشگاهى
،فعاليتهاى علمى دانشجويان دكترى مبتنى بر پژوهش ،و نيازهاى نيروى انسانى  ،و تقويت زير ساختهاى فناورى اطالعات و ايجاد
زير ساخت جهت توسعه مراكز تحقيقاتى مبتنى بر هسته هاى همگراو تقويت و توسعه شبكه محققين دانشگاه و در ادامه ارائه مدارك
به معاون محترم تحقيقات و فناورى دانشگاه جهت لغو امتياز هسته ها و يا مراكز كم كار در اخذ امتيازهاى ساالنه

