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در اين طرح تالش میشود ضمن ارج نهادن و حفظ دستاوردهای گذشته واحدهای پژوهشي دانشگاه، اين واحدها جهت 

 ذيل سامان دهي شوند.نیل به اهداف 

 های تحقیقاتي دانشگاه.نامه واحدینئدستیابي بهتر و سريعتر به اهداف مشخص شده در آ 

 های محوله.های تحقیقاتي فعال و موفق در انجام ماموريتايجاد زمینه شايسته ساالری و حمايت از واحد 

 و دارای کارايي ناچیز فعالاجتناب از صرف امکانات و هزينه در واحدهای غیر. 

  ای.شتهای و چند رهای بین رشتهانجام پروژه با قابلیتايجاد مراکز پژوهشي 
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  مقدمه: -1

هدا سداختارهای نمايندد. پژوهشدکدههايي عملیاتي هستند که شورای راهبری آنان را تاسیس ميها مانند شرکتپژوهشکده

شوند که در صورت از بین رفتن داليل راهبردی برای ادامه فعالیت بايد قابدل حدذف از سیسدتا دانشدگاه را موقت تلقي مي

هدا کده آنان فراها گردد. طرح باز مهندسي پژوهشدکده ءر در صورت رشد، شرايط الزم برای ارتقاداشته باشند. از طرف ديگ

های پژوهشي که عملکدرد قابدل تدوجهي نداشدتند شدد. بدا تهیه شد موجب خاتمه فعالیت تعدادی از واحد 1393در سال 

 تقلیل يافت:واحد به شرح ذيل  24ه بها و مراکز تحقیقاتي دانشگاه اجرای طرح پژوهشکده

 تاسیس نوع مجوز نام نوع واحد رديف
 هیأت علمي

 پژوهشي 

 1 1372 قطعي  وریمهندسي صنايع و بهره  مرکز تحقیقات 1

 6 1373 قطعي  فناوريهای نو پژوهشکده 2

 1 1376 قطعي  انرژی پژوهشکده 3

 2 1380 قطعي  مواد و فناوريهای پیشرفته در نساجي پژوهشکده 4

 - 1381 قطعي  تکنولوژی و دوام بتن یقاتمرکز تحق 5

 - 1381 اصولي  فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشکده 6

 - 1381 قطعي  محیط زيست پژوهشکده 7

 - 1382 قطعي  نفت، گاز و پتروشیمي پژوهشکده 8

 - 1382 اصولي  پرتوفرآيند پژوهشکده 9

 1 1383 قطعي  بهره برداری ايمن شبکه پژوهشکده 10

 1 1385 قطعي  نانوفناوری پژوهشکده 11

 - 1386 قطعي  فناوری مخابرات والکترومغناطیس   پژوهشکده 12

 2 1387 قطعي سازه و زلزله مرکز تحقیقات 13

 2 1387 داخلي  رنگ و پلیمر پژوهشکده 14

 1 1387 داخلي  اُپتیک، لیزر و فتونیک پژوهشکده 15

 - 1388 داخلي  های هوشمندحمل و نقل و سامانه  پژوهشکده 16

 3 1388 قطعي  علوم و فناوری فضا پژوهشکده 17

 - 1389 اصولي  مطالعات آينده پژوهشکده 18

 - 1390 اصولي انرژيهای تجديدپذير پژوهشکده 19

 - 1390 داخلي  تکنولوژی مواد و صنايع معدني پژوهشکده 20

 1 1391 اصولي فناوری خودرو پژوهشکده 21

 - 1391 داخلي سیستا های تشخیص پزشکي هشکدهپژو 22

 - 1392 داخلي  های فوق سريعپردازش مرکز تحقیقات 23

 1 1392 داخلي آپا مرکز پژوهشي 24



برنامه بازنگری و تشکیل واحدهای پژوهشي بزرگ در 

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT-PL-2110 

 :ويرايش

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. ي امیر کبیردانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

تحقدق يابدد.  بتواند آيد که انتظارات دانشگاه از واحدهای پژوهشي کوچکسال اخیر به نظر نمي 3با تجارب کسب شده در 

هدا فعالیدت ها و ديگر اساتید در آنهشي به صورت مراکز تحقیقات فردی اداره مي شوند و دانشکدههای پژوتعدادی از واحد

 برخدوردار مدي (Multi-disciplinary)ای رشدتهها از ماهیت چندد بیشتر پروژه ،کنند. از طرف ديگر با توسعه امور نمي

از طدرف ديگدر سیاسدت دانشدگاه در ختدوع توسدعه  باشند که هیچیک از واحدهای پژوهشي توان اجدرای آن را ندارندد.

تر در دستور کار قدرار های بزرگهای تختتي موجب شد که طرح ادغام واحد های پژوهشي برای ايجاد پژوهشکدهپرديس

هدا منتقدل تواند موجب شود که بخشي از اختیارات و مسئولیت های معاونت پژوهشي به پرديسگیرد. اجرای اين طرح مي

سازی ستاد دانشگاه در معاونت پژوهشي منجر شود. طرح پیشنهادی براسدا  اصدول از طرف ديگر مي تواند به سبکشود. 

 15های دانشدگاه بده حدد اک در )کاهش تعداد پژوهشکده 13/10/1396مورخ و با توجه به متوبه هیئت امناء دانشگاه  فوق

 تدوين شده است.  مورد(

 

  ح:اصول اجرایی طر -2

های پژوهشدي و دانشگاه بتواند در يکي از واحد در صنعتي ي ممکندرطرح پیشنهادی تالش شده است که کلیه فعالیت های تحقیقات

ه صورت ذيدل ادغدام شدده و پژوهشکده و مرکز تحقیقات دانشگاه ب 24يا در کنسرسیومي از آنان به اجرا درآيد. با اجرای طرح حاضر 

 آورند. وجود مي پژوهشکده را به13مجموعا 

 الکترومغناطیس( مخابرات و پژوهشکده آپا، فناوری اطالعات، ابر رايانه و 4پژوهشکده فناوری اطالعات وارتباطات )ادغام   .1

 (فناوری نانو  و نوهایپژوهشکده فناوری 2نو )ادغام هایپژوهشکده فناوری  .2

 و پروژه مخازن نفتي دارخوين( روژه پلي الفین، پروژه کاتالیست، پنفت و گازپژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمي ) نستیتوا .3

 ، ايمن شبکه و پرتو فرايند(پذيرتجديد هایپژوهشکده انرژی، انرژی 4انرژی )ادغام پژوهشکده  .4

 (، پروژه آتستفضا )ادغام پژوهشکده فناوری فضايي، پروژه هواپیما پژوهشکده هوا،  .5

 زلزله ومواد و صنايع معدني( پژوهشکده تکنولوژی و دوام بتن، سازه و 3)ادغام معدني  و مواد ، بتنپژوهشکده سازه  .6

 زيست )ادغام مرکز فناب، پژوهشکده محیط زيست و دفتر توسعه پايدار(پژوهشکده آب و محیط  .7

 وری(و مديريت بهره پژوهيپژوهشکده آيندهوری )ادغام دو و مديريت بهره پژوهيپژوهشکده آينده  .8

 (مرو رنگ و پلی )ادغام دو پژوهشکده مواد و فناوری پیشرفته در نساجي مر، رنگ و نساجيیپلکده پژوهش .9

 های هوشمند، ايمني(نقل و سامانه حمل و)  های حمل و نقلسیستا پژوهشکده ايمني و .10

 (تبیورزنانس و فناوری سالم علوم شناختي،های تشخیص پزشکي، سیستا) فناوری سالمتپژوهشکده  .11
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 )پژوهشکده خودرو، مرکز جوش و مرکز يکپارچگي و ارزيابي عمر( مکانیک پژوهشکده .12

 لیزر و اپتیکرياضیات،  پژوهشکده .13

-مديها بررسي و نهايي ها توسط ارکان پژوهشکدههای پژوهشي زير مجموعه اين پژوهشکدهتحقیقاتي و يا گروهزمراک تعداد

 شود.

یس اين پژوهشدکده هدا ئرپرديس دانشگاه قرار گیرند.  6تواند در کنار فعالیت تختتي ميپژوهشکده از نظر حوزه  6تعداد 

 ها و واحد پژوهشي مرتبط به ايشان عبارتند از: اين پرديسعضو شورای پرديس خواهند شد. 

 ، هوافضا و دريامکانیکمهندسي پرديس        مکانیکپژوهشکده 

 برق و کامپیوتر مهندسي پرديس     پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات

  مواد و فرآيندهای پیشرفتهمهندسي پرديس                 مر، رنگ و نساجيپلی پژوهشکده

 مهندسي صنايع   مديريت و پرديس    وریو بهره پژوهشيپژوهشکده آينده

 زمینمران و عمهندسي پرديس     ، بتن و مواد معدنيپژوهشکده سازه

 علومپرديس                 لیزر و اپتیک رياضیات، پژوهشکده 

هدای ها وجدود پدرديسباشند و لذا تنها تفاوت در آنمي مرتبطپرديس  يا چند واحد پژوهشي ديگر به دو حوزه کاری هفت

هدا بايدد در ايدن دسدته از پژوهشدکده هدا بدرای حضدورها و يا پدرديسباشد. دانشکدهها ميبیشتری در شورای راهبری آن

  درخواست خويش را به معاونت پژوهشي اعالم نمايند.

 

 ارکان پژوهشکده: -3

 اعضای شورای راهبری پژوهشکده عبارتند از:  شورای راهبری:

 نفدر مددير و يدا دوو تدا  يک نفر نماينده معاونت پژوهشي، شورای پرديس:  (داخل پردیس نوع الف ) پژوهشکده الف(

 متختص صنعتي مرتبط با نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه )حقیقي و يا نماينده حقوقي(

و  و فنداوری ، مددير ارتبداب بدا صدنعتپژوهشکدهرئیس  های مرتبط،روسای پرديس :پژوهشکده نوع ب ) مستقل( ب(

مدير و يا متختدص صدنعتي  و تا سه نفرمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورای راهبری پژوهشکده 

 مرتبط با نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه )حقیقي و يا نماينده حقوقي(

معاونت پژوهش و  باشد که به انتخاب و پیشنهاد شورای راهبری و تايیدمسئول اجرايي پژوهشکده مي رئیس پژوهشکده:

 سال انتخاب مي شود. 3یس دانشگاه برای مدت ئر فناوری و حکا
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زير مجموعه پژوهشکده بده انتخداب و پیشدنهاد رئدیس پژوهشدکده و تايیدد  گروه پژوهشيرئیس  :گروه پژوهشیرئیس 

 ساله تعیین مي گردد. 3شورای راهبری پژوهشکده برای يک دوره 

ر بدا توانند بیش از دو دوره مسئولیت خدود را داشدته باشدند مگدتحقیقاتي نميرئیس پژوهشکده و روسای مراکز :1تبصره 

 تايید کامل شورای راهبری و تايید رئیس دانشگاه

زيدر مجموعده تشدکیل و  هدایيا گروه شورا از رئیس پژوهشکده و روسای مراکز تحقیقاتي پژوهشکده: شورای پژوهشی

 مسئولیت اجرايي واحدهای پژوهشکده را بر عهده دارد.

هدا کز تحقیقاتي غیر فعال تعطیل و برحسب ضرورت گدروهها و مراهرسال براسا  ارزيابي معاونت پژوهشي گروه : 2تبصره

نامه مربوب توسط معاونت پژوهش و فناوری تهیه و بده تتدويب هیئدت ريیسده شوند. آيینو مراکز جديد تاسیس مي

 دانشگاه خواهد رسید.

 

 ساختار اجرایی پژوهشکده: -4

فناوری و يا محتول و يا نتیجه تحقیقاتي قابل  باشند که خروجي آنانهای محتول محوری ميهای پژوهشي مجموعهواحد

شدود. بدا عنايدت بده مدوارد فدوق های پژوهشي تلقي مديباشد. ارائه مقاالت علمي به عنوان محتول جانبي واحدفروش مي

ش پدی شدود. کده دارای بودجده و خروجدي ازای دارند و هر فعالیت آن يک پروژه تلقي ميهای پژوهشي ساختار پروژهواحد

 باشد. تعیین شده مي

 گیرد. ها از طريق رئیس پرديس صورت میباشند و کلیه هماهنگيهای نوع الف زير مجموعه پرديس مرتبط ميپژوهشکده

هدا از باشدند و کلیده همداهنگيهای نوع ب از لحاظ اداری به مديريت ارتباب با صنعت و کارآفريني مدرتبط مديپژوهشکده

 باشند.با صنعت و کارآفريني مي طريق مدير ارتباب

 

  :اعضاء هیات علمی پژوهشکده -5

 گردند.های ذيل تشکیل مياعضاء هیات علمي پژوهشکده از گروه

-وقت با پژوهشکده همکاری مدياعضاء هیات علمي پژوهشي پژوهشکده که به صورت رسمي يا پیماني به صورت تمام (الف

 نمايند.

 نمايند.ها زمان مشختي از روزهای خود را در پژوهشکده سپری ميها که با اطالع دانشکدهدهاعضاء هیات علمي دانشک (ب

  (AUT-PR-2107) رويه جذب استاد پژوهشگر (ج
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 (AUT-PR-2206) یپسا دکتر محققیند( 

هدای هدا در قالدب پدروژهشود و اساتید دانشدکدهده ميها تختیص داهای پژوهشي به پژوهشکدهبرای کار در واحد ترجیحا 

 برداری نمايند.توانند از ايشان بهرهپژوهشي خويش مي

توانند دانشجويان تحتیالت تکمیلي فعال خدود در صورت تايید رئیس پژوهشکده، اعضای هیات علمي همکار مي: 1تبصره 

هدای جهیزات و نیروی انساني پژوهشکده و همچنین فعالیت در پروژهبرداری از امکانات، ترا برای انجام پژوهش و بهره

 مستقر نمايند. پژوهشکدهتحقیقات صنعتي در 

 

 :نیروهای اداری -6

شود. هزينده اختتاع داده مي وقت متناسب با نیازو يا پاره نیروی اداری و يک عامل مالي نیمه وقت 1الف: به هر پژوهشکده 

 نمايد.تامین مياين دو نیرو را دانشگاه 

تواند از خدمات ديگر نیروهای مورد نیاز از منابع خويش در چارچوب قوانین برای اجدرای کدار مشدخص در ب: پژوهشکده مي

 .زمان محدود بهره گیرد

 در همه موارد هرگونه بکارگیری پرسنل اداری و فني خارج از پروژه بايد به تتويب هیئت ريیسه دانشگاه برسد. تبصره:

 

 :هاودجه پژوهشکدهب -7

از محل اعتبارات و درآمدهای پژوهشکده، پرديس و معاونت پژوهشي دانشگاه طبق مقررات و  هابودجه مورد نیاز پژوهشکده

 رويه ها طبق ضوابط مندرج درها و پژوهشکدهها، دانشکدهبديهي است، سها درامد دانشگاه، پرديس تامین خواهد شد.

AUT-PR-2301 رداخت خواهد شد.پ 

های ذيل های مشختي را در بخشباشد، تفاوتهای نو دارای رديف بودجه ميبا توجه به اينکه پژوهشکده فناوری:  تبصره

 های پژوهشي خواهد داشت:با ديگر واحد

هشکده از اعتبارات آن های زير ساختي پژوهای نو را برای تامین هزينهریبودجه پژوهشکده فناو %20تا سقف دانشگاه (الف

 باشد.نمايد. اين میزان از هرتختیص قابل برداشت ميبرداشت مي

های پرسنلي آن از محل رديف بودجه و دهد و کلیه هزينهدانشگاه بودجه خاصي به اين پژوهشکده اختتاع نمي (ب

 شود.های پژوهشي آن تامین مياعتبارات حاصل از فعالیت
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 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. ي امیر کبیردانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

های پژوهشي های اختتاصي پژوهشکده و حق مديريت و بقیه موارد مانند ديگر واحدانشگاه از درآمدمیزان باالسری دج( 

 خواهد بود.
 

 :حق مدیریت و پاداش مدیران -8

واحد با نظر معاونت پژوهشي دانشگاه با توجه  4ها تا سقف روسای پژوهشکدهمعافیت از بار موظف مدیران پژوهشکده: 

بدا هدا و يدا گدروه الزحمه مديران مرکز تحقیقداتيحقباشند. الي قراردادها از بار موظف معاف ميبه میزان فعالیت و جذب م

 با تتويب شورای پرديس از محل اعتبارات پرديس امکان پذير است. توجه به میزان فعالیت و درآمد

بری پژوهشدکده میدزان در پايان هر سال مالي، شورای راهحق مدیریت رئیس پژوهشکده و روسای مراکز تحقیقاتی: 

حق مديريت يا پاداش سالیانه رئیس پژوهشکده و روسای مراکز تحقیقاتي را مشخص و از منابع جذب شده دستور پرداخت 

جذب آن سال واحدد بیشدتر نمدي باشدد. درختدوع  %0.5را صادر مي نمايد. اين پاداش برای رئیس هر مرکز تحقیقات از 

 جذب پژوهشکده بیشتر نخواهد بود. %1رئیس پژوهشکده میزان پاداش از 

 

 

 :رییس پژوهشکده یهایتو مسئولاختیارات   -9

هدای تحقیقدات صدنعتي در حدوزه مربدوب بده اختیارات الزم برای انجام مذاکره برای انعقداد قراردادرئیس پژوهشکده الف( 

 باشد.خويش را دارا مي

تواند توسط پژوهشکده صورت ری دانشگاه و معاونت پژوهشي ميهای جاهای تحقیقاتي در چارچوب رويهتنظیا قرارداد (ب

 گیرد.

 ها کلیه قراردادها به امضای معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود.به منظور ايجاد وحدت در رويه (ج

 قوانین و مقررات اختیار کامل دارد. برئیس پژوهشکده در استفاده از منابع اعتباری پژوهشکده در قال (د

 س پژوهشکده مسئولیت تايید انجام کار کلیه پرسنل هیات علمي آموزشي و پژوهشي و قراردادی را بر عهده دارد.رئی (ه

هدای زيدر مجموعده را رئدیس دسترسي کامل به کلیه اطالعدات حسداب اعتبداری پژوهشدکده و درآمدد و هزينده پدروژه و(

 باشد.پژوهشکده دارا مي

 و لها را بر عهده دارد و به همین منظدور ايجداد سیسدتا کنتدرها و پروژهی طرحرئیس پژوهشکده مسئولیت حسن اجرا ز(

 باشد.ها بر عهده وی ميمديريت پروژه
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آوری و تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود در پژوهشکده بر عهدده رئدیس به روز و ،مسئولیت بهره برداری مناسب، ارتقا ک(

 پژوهشکده مي باشد.

هدا و يدا سدتاد دانشدگاه های همکاری محدود که تعهداتي برای ديگر واحدهای دانشگاه و يدا دانشدکدهنامهاانعقاد تفاه گ(

 فراها نیاورد مي تواند توسط رئیس پژوهشکده صورت گیرد.

رئیس پژوهشکده موظف است که صورت جلسه شورای پژوهشي پژوهشکده که حداقل هدر دو هفتده يدک بدار تشدکیل  ی(

 رای اعضای شورای راهبری خود ارسال نمايد.شود را بمي

 

 

 :برنامه و بودجه سالیانه واحد پژوهشی -10

در دی ماه هر سال پژوهشکده برنامه و بودجه اجرايي خود را که به امضدای رئدیس پژوهشدکده و ديگدر اعضدای شدورای 

يدا  ، اصدالح وبدری مسدئولیت ردنمايد. شدورای راهپژوهشي رسیده را برای بررسي به شورای راهبری پژوهشکده ارائه مي

 تايید آن را بر عهده دارد. پژوهشکده تا پايان دی ماه فرصت دارد که برنامه و بودجه خود را به تايید شورای برساند. 

 

 

 :گزارش عملکرد سالیانه -11

گدردد. ميدر پايان هر سال مالي گزارش عملکرد مالي توسط رئیس پژوهشکده و شورای پژوهشي به شورای راهبری ارائه 

باشد و بايد در ارتباب و قیا  بدا برنامده و گزارش مالي شامل کلیه دستاوردهای مالي، اعتباری و پژوهشي پژوهشکده مي

 تواند تتمیا مناسب را اتخاذ نمايد.   بودجه متوب ارائه شود. در صورت عدم تايید گزارش، شورای راهبری مي

 

 :هانظارت و کنترل پروژه  -12

و نظدام توصدیه مطابق فرمت  های مربوب به حوزه خويش راهشکده موظف است که سیستا مکانیزه کنترل پروژهرئیس پژو

در پژوهشکده راه اندازی نموده و در صورت نیاز معاونت پژوهشدي و يدا شدورای راهبدری  شده توسط واحد ارتباب با صنعت

 ای ارائه نمايد. ارش مالي و پیشرفت برنامهها در قالب گزپژوهشکده گزارش مستند از آخرين وضعیت پروژه
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 :هامیزان مشارکت اعضای هیات علمی در پروژه -13

ماه هر سال جهت درج در دیهای پژوهشکده تا پايان میزان مشارکت اعضای هیات علمي آموزشي و يا پژوهشي در پروژه

های ها و دريافتارکت بايد با میزان جذب پروژهشود. اين میزان مشگزارش گرنت اساتید از جانب پژوهشکده اعالم مي

 مالي اساتید انطباق داشته باشد. 

شود. همچنین ها نیز ثبت ميها به عنوان عملکرد دانشکدهها در پروژهمیزان مشارکت اعضای هیات علمي دانشکده

 مقاالت ثبت گردد.تواند در انتشارات علمي اساتید نیز با دو وابستگي دانشکده و پژوهشکده مي

 
 

 :هاامکانات و تجهیزات پژوهشکده -14

نمايد. کلیه تجهیزات های پژوهشي جديد را در بدو تشکیل فراها ميمعاونت پژوهشي امکانات اداری اولیه مورد نیاز واحد

ردد. به منظور کمک گاندازی ميها خريداری و در پژوهشکده نتب و راهپژوهشي مورد نیاز واحد پژوهشي از منابع پروژه

های پژوهشي سال مبلغي را برای مشارکت در خريد تجهیزات به واحد به تامین تجهیزات جديد، معاونت پژوهشي هر

نمايد. کلیه تجهیزات ای است که در سال اعالم ميدهد. در ابتدای اين برنامه میزان آن معادل بودجه هزينهاختتاع مي

-برنامهپژوهشي دانشگاه تعلق دارد و در صورت انحالل واحد پژوهشي به صورت مناسب های پژوهشي به معاونت واحد

 خواهد شد. ريزی

( مرتبط با ماموريت خود را معرفي RLهای تحقیقاتي )ها، هر پژوهشکده آزمايشگاهتوجه به ماهیت تحقیقاتي پژوهشکده

نمايد. بديهي است حمايت مالي دانشگاه از اعالم مي ها تدوين ونمايد و برنامه مشختي جهت همکاری در پروژهمي

 کند. ها تحقق پیدا ميRLهای تحقیقاتي از طريق برنامه

 


