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آیین نامه تأسیس هسته های دانشجویی پژوهش محور دانشگاه لرستان
مقدمه:
در راستای عمل به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم آوردن زمینه مشاارت
فعالی

داششایونان در اشیاام

های پژوهشی و در اجرای جزء( )11بند ب مااد  2قااشون اهادا ،وااانو و تشاتیوز وزارز

علوم تحقیقاز و فناوری(مصوب  )1111/5/11به منظور استفاد از شیرو های جاوان و الاود در عرصاه
بخشیدن به فعالی

پژوهش و سرع

های پژوه شای تشاور آنایا شاماه ت سایه هااته هاای داششایونی

پژوهش محور ارائه می گردد.
ماده  :1تعاریف
 -1-1هاته داششیونی پژوهش محور :واحد پژوهشی اس
فعالی

تمرتز و تقون

ته با محورن

سرپرس

هااته باه منظاور

های پژوهشی داششیونان په از تصونب در شورای گرو داششتد و شورای

پژوهشی داششگا به عنوان نتی از واحد های تابعه تح

شظارز معاون پژوهشی داششاگا فعالیا

مای

شماند از انا په در انا شیو شامه"هاته" الواشد می شود.
 -2-1سرپرس  :عضو هی ز علمی داششگا لرستان اس

ته با حتم معاون پژوهش و فناوری تواشانی

تخصصی و مدنرنتی همتاری با داششیونان را در قالب اجرای طرح تحقیقاتی دارد.
 -1-1پژوهشگر :داششیوی مقطع دتتاری تارشناسای ارشاد و ناا تارشناسای تاه تاوان اشیاام طارح
تحقیقاتی تح شظارز سرپرس

را دارد.

ماده  :2اهداف
 -1-2تاارون

فرهنااس سااازی و تقونااب پااژوهش و فناااوری در تشااور بااا اسااتفاد از تااوان پژوهشاای

داششیونان.
 -2-2ارفی سازی برای فعالی

های پژوهشی داششیونان.

 -1-2زمینه سازی رشد و شناسانی شخبگان.
 -4-2باتر سازی برای انیاد واحد های فناوری مؤسااز و شرت

های پژوهش و فناوری.

ماده  :3قوانین و مقررات
" -1-1هاته" بر اساس قواشیا و مقرراز تشوری و طبق ضوابط و مقرراز داششگا ادار الواهد شد.
ماده  :4ارکان هسته
 -1-4سرپرس
 -2-4دبیر
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-1-4پژوهشگر(عضو)
ماده  :5سرپرست هسته

1

 -1-5سرپرس

هاته شمانند قاشوشی هاته مای باشاد تاه باا تصاونب شاورای پژوهشای داششاگا از میاان

اعضای هی ز علمی و با حتم معاون پژوهش و فناوری داششگا منصوب می گردد.
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علمی شمیتواشند در بیش از نک هاته پژوهشی سرپرس باشند.

تبصر  :1اعضای هیئ

ماده  :6وظایف سرپرست هسته
امور هاته و شظارز بر تیفی

-1-6ادار و هدان

وحاا اجرای طرح ها.

-2-6تمک به ت میا منابع مالی طرح های پژوهشی
-1-6توش در جه

جذب طرح های پژوهشی تاربردی دستگا های اجرانی و شرت ها.

-4-6جلب تمک دستگا اجرانی و هدانای اشخاص حقیقی و حقوقی.
-5-6ارائه گزارش عملترد ساالشه هاته به شورای پژوهشی داششگا
-6-6اجرای تصمیماز شورای پژوهشی داششتد و داششگا .
ماده  :7دبیر هسته
-1-7نتی از داششیونان عضو هاته اس ته با حتم سرپرس

هاته منصوب می گردد.

ماده  :8وظایف دبیر هسته
-1-1تمک به سرپرس

هاته در اجرای تصمیماز شورای پژوهشی داششگا

-2-1اشیام متاتباز برشامه رنزی تشتیل جلااز و ارساا دعوتناماه هاا و با

و ضابط صورتیلاااز

هاته.
 -1-1ب

هاته در سان داششگا و بروز رساشی دستاوردهای هاته

-4-1اشیام سانر امور محوله.
ماده  :9پژوهشگر(عضو) هسته
-1-9داششیوی مقطع دتتری تارشناسی ارشد و نا تارشناسای تاه تاوان اشیاام طارح تحقیقااتی تحا
شظارز سرپرس

را دارد.

تبصر " :1هاته" متشتل از حداقل  4پژوهشگر و حداتثر  6پژوهشگر می باشد.
تبصر  :2شحو پذنرش و عضون در هاته بر اساس آنیا شامه دااللی شاورای پژوهشای داششاگا تعیایا
می شود.
تبصر  :1اعضای هی ز علمی در صورز تمانل می تواشندبه عضون

هاته درآنند.

تبصر  :4داششیوناشی ته در هاته دارای طرح پژوهشی هاتند در صورز فارغ التحصیل شدن می تواشند
تا پانان طرح به همتاری الود با هاته ادامه دهند.
ماده  :11نحوه تأیید طرح های پژوهشی
-1-11طرح های پژوهشی هاته در صورز ت نید شورای پژوهشی داششگا و ت میا اعتبار قابل اجراس .
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ماده :11تأمین منابع مالی هسته و مرجع دریافت و پرداخت
-1-11منابع مالی هاته از چهار محل زنر قابل ت میا الواهد بود:
 .1درآمد های شاشی از عقد قرارداد های پژوهشی
2

 .2تمک های مالی معاوش

داششیونی داششگا

 .1هدانای اشخاص حقیقی و حقوقی
دانشگاه لرستان
معاونت پژوهش و فناوری

 .4تمک دستگا های اجرانی و مؤسااز بیرون از داششگا (حامی)
تبصر  :1میری تمامی قرارداد های طرح های پژوهشی هاته معاون پژوهش و فنااوری داششاگا لرساتان
می باشد ته از طرنق عقد قراداد دااللی اجرای تار را به سرپرس

هاته واگذار می تند.

ماده  :12هسته می تواند اعتبارات تخصیص یافته را در موارد زیر هزینه نماید:
-1-12پرداال

به داششیونان عضو هاته

 -2-12هزننه الرند تیهیزاز مواد مصرفی و الدماز آزمانشگاهی حداتثر تا سقو  %11اعتبار ساالشه
 -1-12ب

شام و شرت

در همانش ها و تارگا ها هزننه چاپ مقاالز علمای تاا ساقو  %11اعتباار

ساالشه.
-4-12حق التحقیق برای عضو هی ز علمی بر اساس درصد مشارت

حداتثر تا  %21اعتبار ساالشه برای

هر فرد و  %11برای تل اعضای هی ز علمی هاته.
تبصر  :1ارائه اسناد مثبته پرداال در پانان هرسا الزامی اس .
تبصر  :2تیهیزاز غیر مصرفی الرنداری شد برای هاته په از اتماام فعالیا

هااته متعلاق باه داششاگا

اس .
ماده  -13سرپرس

مواو اس

حداتثر ار ،دو ما از درناف

اقدام و نک ما پیش از پانان هر سا (زمان عقد قرارداد) شاب

اعتبار شاب

به شروع فعالی

های هاته

به ارسا گزارش پیشرف تاار باه معاوشا

پژوهشی و سازمان حامی اقدام شماند؛ همچنیا در صورز لزوم درالواسا تمدناد دور را باا توجیهااز و
ماتنداز الزم به معاوش پژوهشی ارسا تند.
ماده  -14سرپرس

مؤاو اس در دور اشیام پژوهش شاب

به ارائه الدماز زنر اقدام تند.

-1-14ارسا شاخه نا شاخه های(بر اساس توافق در قراداد) از طرح تحقیقاتی به سازمان حامی .
-2-14ارائه نک شاخه از طرح تحقیقاتی به مدنرن

ارتباط با جامعه و تارآفرننی داششگا لرستان .

-1-14ارائه گزارش پیشرف برشامه به سازمان حامی
-4-14ارائه سمینار از دستاوردهای طرح تحقیقاتی برای تارشناسان سازمان حامی
-5-14ذتر شام و قدرداشی از سازمان حامی در شاخه شهانی گزارش طرح تحقیقاتی
ماده  -15در هر حا مرجع شهانی بررسی و ت نید فعالی

های هر هاته معاون پژوهشی داششگا الواهد بود.

انا شیو شامه در  15ماد و  1تبصر در تارنخ  1195/4/1به ت نیاد شاورای پژوهشای داششاگا رساید و از اناا
تارنخ قابل اجرا می باشد.
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