شيوه نامه اجرايي تاسيس ،فعاليت ،نظارت و ارزيابي ،نحوه حمايت و انحﻼل
حوزه معاونت پژوهش و فناوري

واحدهاي پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مقدمه
اين شيوه نامه اجرايي بر اساس بند  ١ماده  ٧آيين نامه وزارتي شماره  ٥٣٥٢مورخ  ١٣٩٨/١/١٩با عنوان "آئين نامه نحوه تاسيس واحدهاي
پژوهشي در دانشگاهها" ،و به منظور دستيابي به اهداف و ماموريتهاي پژوهش و فناوري در دانشگاه سيستان و بلوچستان و به عنوان مكمل
آئيننامه وزارتي تهيه شده است.
ماده  -١تعاريف استفاده شده در اين شيوه نامه
 -١-١منظور از "وزارت" ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
 -٢-١منظور از "آئيننامه" ،آئين نامه نحوه تاسيس واحدهاي پژوهشي در دانشگاهها ميباشد.
 -٣-١منظور از "دانشگاه" ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ميباشد.
 -٤-١منظور از "معاونت" ،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان ميباشد.
ماده  -٢اهداف
 -١-٢بسترسازي زمينه تحقق اهداف "آئيننامه"
 -٢-٢انجام پژوهشهاي بينالمللي و بنيادي در مرزهاي دانش
 -٢-٣اجراي برنامههاي راهبردي و ماموريتهاي پژوهشي مصوب شوراي"دانشگاه"
ماده  -٣انواع واحدهاي پژوهشي
 -١-٣واحدهاي پژوهشي"دانشگاه" با عناوين و حداقل شرايط بيان شده در جدول زير ،تشكيل مي شوند.
عنوان واحد پژوهشي
آزمايشگاه تحقيقاتي
هسته )گروه ( پژوهشي
مركز تحقيقات
)پژوهشكده تقاضا محور نوع دو سابق(
پژوهشكده
)پژوهشكده عرضه محور نوع يك سابق(

حداقل شرط ﻻزم براي تشكيل واحد
سه عضو واجد شرايط
سه عضو واجد شرايط
سه هسته يا آزمايشگاه تحقيقاتي مصوب شوراي "دانشگاه"

ماهيت واحد
تخصصي
تخصصي يا بين رشتهاي
بين دانشكدهاي

مطابق برنامه راهبردي خاص مصوب در هيات امنا

 -٢-٣حداقل دو سوم اعضاي واجد شرايط موسس واحدهاي پژوهشي بايستي از اعضاي هيات علمي تمام وقت"دانشگاه" باشند.
 -٣-٣تخصص و برنامه پژوهشي  ٥ساله عضو هيات علمي "دانشگاه" ميبايست با اهداف و ماموريتهاي واحد پژوهشي مورد تقاضا هم راستا
باشند .هر عضو هيات علمي"دانشگاه" فقط ميتواند عضو موسس يك آزمايشگاه تحقيقاتي يا يك هسته پژوهشي باشد.
 -٣-٤عضو هيات علمي واجد شرايط موسس مي بايست حداقل يك طرح پژوهشي خاتمه يافته يا يك اختراع ثبت شده يا يك كتاب تاليفي
تخصصي يا حداقل سه مقاله علمي-پژوهشي چاپ شده مرتبط با رسالت و سوال تحقيق آن واحد پژوهشي داشته باشد .در مقاﻻت چاپ شده،
عضو ميبايست نويسنده مسئول باشد يا نويسنده اول محسوب شود.
 -٣-٥ساير متخصصين و پژوهشگران داخل و خارج كشور ميتوانند در چارچوب آئيننامه مالي و معامﻼتي دانشگاه و آييننامه اداري و
استخدامي ،با واحدهاي پژوهشي همكاري كنند .استخدام هرگونه نيروي انساني در واحدهاي پژوهشي تقاضا محور ممنوع است.
ماده  -٤الزامات ايجاد واحدهاي پژوهشي
 -٤-١انطباق پيشنهاده تاسيس واحد پژوهشي با اسناد باﻻدستي ،نيازها و اولويتهاي بومي ،منطقهاي ،ملي يا بينالمللي
 -٤-٢وجود توانمنديها و مزيتهاي نسبي در منطقه و"دانشگاه" براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي جامعه
ماده  -٥ساز و كار اجرايي تاسيس و ابقاي واحد پژوهشي
 -٥-١واحد پژوهشي مطابق روند زير تاسيس ميشود.

الف -پيشنهاده تشكيل واحد پژوهشي ،توسط متقاضيان تكميل و به همراه رزومه علمي اعضا ،متناسب با نوع واحد پژوهشي در شواري گروه
)هاي( آموزشي مربوطه و سپس شوراي دانشكده )هاي( مربوطه طرح و تصويب شود.
ب -پيشنهاده در شوراي پژوهشي"دانشگاه" طرح و در صورت تصويب ،به شوراي"دانشگاه" ارائه گردد.
ج -پيشنهادهدر شوراي"دانشگاه" طرح و در صورت تصويب ،موافقت اصولي دو ساله با تاسيس واحد پژوهشي ،توسط رئيس"دانشگاه" ابﻼغ گردد.
د -چنانچه واحد پژوهشي داراي موافقت اصولي ،با ارزيابي شوراي پژوهشي دانشگاه ،يك دوره دو ساله قابل قبول را سپري كند ،ميبايست با
درخواست رئيس و تائيد شوراي"دانشگاه" ،جهت كسب موافقت قطعي به هيات امناي"دانشگاه" معرفي گردد.
ح -واحدهاي پژوهشي تقاضامحور داراي موافقت قطعي هيات امنا ،با حداقل دو سال فعاليت مورد قبول شوراي"دانشگاه" و دستيابي به
دستاوردهاي قابل عرضه به جامعه ،ميتوانند متقاضي ارتقا به پژوهشكده عرضه محور )نوع يك( شوند.
 -٥-٢واحدهاي پژوهشي تقاضامحور موجود دانشگاه ،طي يك بازه يكساله پس از تصويب اين شيوهنامه ،ميبايست دقيقا منطبق بر مفاد اين
شيوهنامه شكل گرفته و ادامه فعاليت دهند ،در غير اينصورت منحل ميشوند.
 -٥-٣پژوهشكده هاي عرضه محور )نوع يك( دانشگاه كه داراي رديف بودجه مستقل و مجوز قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي بوده و
در چارت سازماني مصوب دانشگاه قرار دارند،مانند گﺬشتهفعاليت خود را بر اساسبرنامه راهبردي خاص مصوب در هيات امناء ادامه خواهند داد.
ماده  -٦منابع مالي
 -٦-١واحدهاي پژوهشي ميتوانند از طريق"معاونت" با دستگاههاي اجرايي ،نهادها و موسسات عمومي دولتي و غيردولتي و با هدف پاسخگويي
به نيازهاي پژوهشي آنان موافقت نامه و قرارداد همكاري امضا كنند .در چنين قراردادهايي ،ارائه خدمات علمي از طرف "دانشگاه" و تامين
منابع مالي توسط ديگر قرارداد ،صورت ميگيرد"دانشگاه"ميتواند باﻻسري اين گونه قراردادها را صرف كمك به رشد و توسعه زيرساخت
واحدهاي پژوهشي نمايد.
 -٦-٢واحدهاي پژوهشي مي توانند مجري برنامه هاي راهبردي و ماموريت هاي پژوهشي مصوب شوراي"دانشگاه" باشند ،در اينصورت اعتبار
اين قبيل طرح ها ،در قالب قرارداد همكاري از محل اعتبارات پژوهشي"دانشگاه" تامين ميشود.
ماده  -٧نظارت و ارزيابي
 -٧-١مسئوليت نظارت بر ايجاد و فعاليت واحدهاي پژوهشي بر عهده رئيس"دانشگاه" است .تاسيس ،فعاليت ،نظارت و ارزيابي و نحوه تامين
منابع مالي و انحﻼل واحدهاي پژوهشي بر اساس اين شيوهنامه مي باشد.
 -٧-٢واحدهاي پژوهشي مطابق معيارهاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه مبتني بر شاخصهاي عملكردي كه به صورت ساﻻنه در وبگاه
معاونت پژوهش و فناوري وزارت مشخص ميگردد ،ارزيابي ميشوند"معاونت" وظيفه دارد كه نتيجه ارزيابي ساليانه را جهت اخﺬ تصميمات
بعدي به رئيس دانشگاه اعﻼم كند.
ماده  -٨انحﻼل
 -٨-١در صورتي كه ارزيابي دو سال متوالي واحد پژوهشي داراي موافقت اصولي ،قابل قبول اكثريت اعضاي شوراي"دانشگاه" نباشد ،آن واحد
منحل مي شوند.
 -٨-٢واحد پژوهشي داراي موافقت قطعي هيات امنا در صورتي كه طي دو سال متوالي يا سه سال متناوب داراي ارزيابي قابل قبول اكثريت
اعضاي شوراي"دانشگاه" نباشد ،منحل مي شود و توسط رئيس"دانشگاه" به اطﻼع هيات امنا ميرسد.
 -٨-٣واحدهاي پژوهشي با پايان يافتن برنامه تحقيقاتي و رفع ضرورت تحقيق و نياز جامعه ،به درخواست "معاونت" و تصويب شوراي پژوهشي
و شوراي"دانشگاه" منحل ميشوند.
 -٨-٤در صورتي كه برخي اعضاي يك واحد پژوهشي به هر دليل قادر به ادامه فعاليت در آن واحد پژوهشي نباشند و تعداد اعضاي باقي مانده،
از حداقل مصرح در ماده  ٣اين شيوه نامه كمتر شود ،شوراي"دانشگاه" ميتواند متقاضيان متخصص ديگري را جايگزين كند يا راي به انحﻼل
آن واحد پژوهشي دهد.
ماده  -٩اين شيوه نامه در  ٩ماده در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  ، ٩٩/٠٤/١٦هيات رئيسه دانشگاه مورخ ٩٩/٥/٤
و هيات امناي دانشگاه مورخ  ٩٩/٥/١٣تصويب و از اين تاريخ ﻻزم اﻻجرا شد.

