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هدف
واحدهای تحقیقاتي دانشگاه صنعتي امیرکبیر با هدف فراهم نمودن محیطي مناسب با زيرساختهای الزم بررای
گردآوری محققین و متخصصین حرفهای و انجام فعالیتهای تیمري در راسرتای توسرعه فنراوری و ارائره محصروالت
کاربردی و تقاضا محور تاسیس ميگردند .واحدهای تحقیقاتي را نميتوان ساختارهای ثابت و دائمي مانند دانشکدهها
تصور نمود .در واقع شرايط راهبردی در بخش پژوهش و فناوری لزوم ايحراد و راهانردازی و يرا تیییرر ماموريرت و در
نهايت خاتمه ماموريت آنها را تعیین مينمايد.
بنابراين ،واحدهای تحقیقاني اگر چه مجوز استفاده از نام و نشان امیرکبیر را اخذ مينمايند ،ولي نبايد برای دانشرگاه
تعهد نیروی انساني و يا مالي بدون مجوز فراهم نمايند .سیاست دانشگاه صنعتي امیرکبیر بر آن است که فعالیتهرای
تیمي در دانشکدهها را تقويت نمايد ،لذا تشکیل مراکز تحقیقاتي را به شرط آنکه توجیه مناسب و دقیق برای آن باشد
ميپذيرد .همچنین توسعه فعالیتهای تیمي فيمابین دانشکدهها را برای ارائه فناوریهرا و محصروالت دانرش بنیران
چند شاخهای را نیز حمايت مينمايد و بر اين اساس ،تاسیس پژوهشکدهها را که به چند دانشکده اتصال دارنرد را برا
اهمیت بیشتری پشتیباني ميکند .رويه حاضر برای آن دسته از پژوهشکدههايي تدوين شده اسرت کره بره پیشرنهاد
تعدادی از اعضاء هیات موسس برای ايجاد واحد تحقیقاتي تاسیس ميشوند.
جهت دستیابي به اهداف مورد نظر ،ضروريست در ساختار ،برنامههای اجرائري و نحروه ارزيرابي واحردهای تحقیقراتي
بازنگری صورت گیرد .آنها بايد در ساختار سازماني خود تا حد امکان آزاد باشند .با برنامره و بررای يرو دوره زمراني
مشخص تاسیس شوند و با برنامه به حیات خود ادامه دهند .در پايان هر سال عملیاتي ،بر اساس برنامه خود گرزارش
عملکرد اجرايي و مالي خود را ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گیرد .همچنرین در پیشرنهاد تاسریس و برنامره خرود
اقدامات الزم در صورت عدم امکان ادامه فعالیت را مشخص نمايند.
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 -1تعاریف :
واحدهای تحقیقاتي 1دانشگاه امیرکبیر به دو دسته تقسیم ميگردند.
الف" :مرکز تحقیقات" که به واحد پژوهشي اطالق ميگردد که حداقل  2گروه پژوهشي دارد .اين واحدها به صورت
معمول تو رشتهای بوده و از نظر تخصصي به اعضاء هیات علمي يو دانشکده وابسته ميباشد.
ب" :پژوهشکده" واحد تحقیقاتي است که حداقل از  3گروه پژوهشي تشکیل ميشود .حوزه فعالیت پژوهشکدهها
دو يا چند رشته ای بوده و حضور اعضای هیأت علمي با تخصصهای گوناگون و از دانشکدههای مختلف الزمه
فعالیت موثر و مفید آن ميباشد .با توجه به ماهیت چند رشتهای اين نوع واحد تحقیقاتي ،حجم فعالیتهای
ايشان و تعداد پرسنل فعال آن باالتر بوده و حداقل شرايط ذيل را دارا مي باشد:
جدول :1شاخص های مالی و پرسنلی پژوهشکده
شاخص

ردیف

حداقل میزان

1

تعداد استاد همکار و فعال در پروژه

 5نفر

2

تعداد کارشناس

10نفر

3

حداقل جذب منابع مالي از پروژههای منعقده در طي دو سال

 12میلیارد ريال

تبصره  :1با توجه به تعاريف ارائه شده يو واحد تحقیقاتي در ابتدا با عنوان مرکز تحقیقات تاسیس ميگردد و در
صورتیکه موضوعات پژوهشي آن به صورت واقعي چند شاخهای شود و حجم قراردادها و پرسنل فعال 2آن از حد
اعالم شده در جدول  1فراتر رود به پژوهشکده تبديل ميشود .شاخصهای اعالم شده در طي زمان ميتواند با
توجه به شرايط پژوهشي دانشگاه توسط هیات رئیسه به روز گردد.
 1واحد تحقیقاتي يا پژوهشي عبارتي عام است که به همه انواع سازمانهای پژوهشي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر اطالق ميگردد.
 2اعضاء هیات علمي و کارشناسان که پرسنل واحد تحقیقاتي مي باشند درصورتي فعال تلقي ميگردند که ماهیانه از واحد تحقیقاتي حقالزحمه
دريافت نمايند.
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 -2روش تاسیس واحد تحقیقاتی :
يو گروه حداقل  3تا  5نفره (بسته به نوع واحد) از اعضاء هیئت علمي دانشکدهها و ساير متخصصین با
همفکری و هماهنگي و براساس اطالعات و آگاهيهای خود از نیازها و شرايط موجود تصمیم به تاسیس
واحد تحقیقاتی ميگیرند .برای تحقق تصمیم خود و بعنوان هیئت مؤسس بايد مراحل زير را طي کنند:
 -1-2تهیه پیشنهاد
برای تاسیس هر واحد تحقیقاتي بايد پیشنهادی تهیه و برای بررسي به اداره کل واحدهای تحقیقاتي و
قطب های علمي ارسال شود .اين پیشنهاد حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
 نام و تارنمای پیشنهادی برای واحد تحقیقاتی :واحد تحقیقاتي تارنمايي که ارتباط آن را به دانشگاه
صنعتي امیرکبیر مشخص مينمايد را پیشنهاد مينمايد .وجود يو پايگاه اطالعاتي فعال که مورد توجه
کاربران داخلي و خارجي باشد از شاخصهای مهم ارزيابي عملکرد واحد تحقیقاتي است.
 بیان هدف:دراين قسمت بايد به صراحت ،وضوح و اختصار هدف از تشکیل واحد تحقیقاتي مشخص شود.
 بیان ماموریت و حوزه فعالیت :در پیشنهاد بايد به صورت مختصر و مفید ماموريت و حوزه فعالیت
واحد تحقیقاتي تعريف شود تا براساس آن ارزيابيهای آتي از فعالیتهای واحد تحقیقاتي صورت گیرد.
 شرح فعالیتها :فعالیتهائي که توسط واحد تحقیقاتي صورت خواهد گرفت ،اعم از اجراء پروژه ،ارائه
مشاوره ،برگزاری کارگاه آموزشي و  ...به همراه برنامه اجرائي آنها بايد بیان شود.
 معیارهای ارزیابی :فهرستي از معیارهای کمي و کیفي که ميتواند در ارزيابي عملکرد واحد تحقیقاتي
مورد استفاده قرار گیرد بايد ارائه شود.
 هیئت مؤسس و دانشکدههای پشتیبان :لیست اعضاء هیئت مؤسس و دانشکدههای پشتیبان در واحد
تحقیقاتي در پیشنهاد مشخص و رزومه اعضاء هیئت مؤسس پیوست شود.
 توجیه ضرورت تاسیس :شرحي منطقي مبني بر عدم امکان انجام فعالیتهای مورد نظر در دانشکدها و
واحدهای موجود و ضرورت تاسیس واحد تحقیقاتي پیشنهادی و همچنین مزايای پیش بیني شده از
ايجاد آن ارائه شود.
 ساختار تشکیالتی :ساختار تشکیالتي واحد ،شامل مديريت و بخشهای اجرائي ،تخصصي و پشتیباني
پیشنهاد شود.
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 فضا و امکانات مورد نیاز :فضا ،آزمايشگاهها ،دفاتر ،امکانات و تجهیزات مورد نیاز شامل آنچه که موجود
است و آنچه که از دانشکده و يا دانشگاه درخواست مي شود مشخص گردد .در اين رابطه تايیديه کتبي
دانشکده مبني بر تامین موارد عنوان شده بايد ارائه شود.
 بودجه :بودجه موردنیاز برای انجام ماموريت واحد ،منابع و چگونگي تامین آن بايد معلوم و تايیديههای
الزم اخذ شده باشد و برنامه و بودجه  3ساله برای مرکز تحقیقات و  5ساله برای پژوهشکده ارائه شود.
 تعیین تکلیف دارائیهای واحدتحقیقاتی در صورت پایان ماموریت :در پیشنهاد بايد مشخصا ذکر
شده باشد که در صورت پايان ماموريت واحد تحقیقاتي ،اموال و دارايي مشهود و غیر مشهود چگونه
تعیین تکلیف ميشود.
 محل استقرار :محل استقرار مرکز تحقیقات دانشکده ذيربط ميباشد مگر به داليلي معاونت پژوهشي
تامین محل استقرار را تايید نمايد .محل استقرار پژوهشکدهها نیز در صورت امکان توسط معاونت
پژوهشي و فناوری دانشگاه تامین ميشود .هزينه محل استقرار واحد های پژوهشي تابع رويهها و مقررات
جاری دانشگاه خواهد بود .در هر صورت محل واحدتحقیقاتي در برنامه ايشان به روشني بايد اعالم و مورد
تايید دانشکده و يا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته باشد.
 -2-2کسب موافقت های اولیه
هیئت موسس قبل از ارائه پیشنهاد خود برای بررسي و تصويب ،الزم است موافقت برخي مراجع مرتبط را
کسب و همراه پیشنهاد ارائه نمايد .اين مراجع عبارتند از:
الف -دانشکدههای ذيربط
ب -مراکز و سازمانهای خارج از دانشگاه در صورت وجود

پیشنهاد تهیه شده به همراه موافقتهای اولیه و ساير ضمائم احتمالي جهت بررسي و شروع فرآيند
صدور مجوز به ادارهکل واحدهای تحقیقاتي ارسال ميشود .فرم  AUT-FM-2401-01مندرج در
پیوست  1اين آيیننامه جهت تهیه برنامه و گزارش عملکرد ارائه شده است.
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 -3بررسی درخواست و صدور مجوز تاسیس واحد تحقیقاتی :
اداره کل واحدهای تحقیقاتي پیشنهاد دريافتي را بررسي کارشناسي نموده و همراه با يو گزارش تحلیلي
به شورای پژوهشي دانشگاه ارائه ميکند .صدور مجوز تاسیس منوط به تصويب شورای پژوهشي و تأيید
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود .با صدور مجوز تأسیس اقدامات الزم برای شروع فعالیت واحد
تحقیقاتي صورت خواهد گرفت.
تبصره  :2هر واحد تحقیقاتي برای دوره زماني مشخص  3تا  5سال ،مجوز ميگیرد ،مگر به داليل خاصي
که در پیشنهاد تاسیس بیان ميشود و يا در حین فعالیت واحد مطرح ميگردد ،که در اين صورت اين
مدت ميتواند بیشتر شود.

 -4ارزیابی عملکرد :
واحد تحقیقاتي در پايان هر سال ،از تاريخ اخذ مجوز ،گزارش ساالنهای را با امضای کلیه اعضاء
شورای پژوهشي 3خود به ادارهکل واحدهای تحقیقاتي بايد ارسال کند .اين گزارش بايد فعالیتهای واحد
تحقیقاتي در طي يو سال سپری شده ،ماموريتهای انجام شده و دارائيهای موجود خود را بیان نمايد.
همچنین تیییراتي که در برنامههای استراتژيو واحد ممکن است به وقوع پیوسته باشد نیز بايد قید شود.
اداره کل واحدهای تحقیقاتي پس از بررسي گزارش و مقايسه آن با برنامه سالیانه واحد تحقیقاتي ،آن را
به انضمام گزارش تحلیلي خود به معاونت پژوهش و فناوری ارسال مي نمايد .ادامه کار واحد تحقیقاتي در
سال بعد منوط به نظر مساعد معاونت پژوهش و فناوری نسبت عملکرد سال گذشته خواهد بود .در
صورت عدم پیشرفت مناسب واحد تحقیقاتي و عدم تطابق عملکرد و بودجه ،معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه ميتواند بررسي و تصمیمگیری در خصوص ادامه يا عدم ادامه فعالیت واحد تحقیقاتي را به
شورای پژوهشي ارسال نمايد.

 3شورای پژوهشي در بند  5تعريف شده است.
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در سال پاياني مجوز ،واحد تحقیقاتي بايد طي يو مطالعه و بررسي دقیق به ارزيابي فعالیتها و
دستاوردهای خود بپردازد و گزارش مبسوطي در اين رابطه ارسال نمايد .اين گزارش و گزارش تحلیلي
اداره کل واحدهای تحقیقاتي در مورد آن مبنای تصمیمگیری نسبت به ادامه يا خاتمه فعالیت واحد
تحقیقاتي خواهد بود.
تبصره  :3درصورت تداوم عملکرد ضعیف پژوهشکدهها  ،معاونت پژوهش و فناوری مي تواند قبل از اعالم
پايان ماموريت ،به منظور کاهش تعهدات واحد آن را به مرکز تحقیقات تبديل نمايد تا فرصت بازسازی
واحد فراهم شود .در صورت عدم بهبود شرايط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نسبت به خاتمه
ماموريت آن اقدام مينمايد.

 -5ارکان واحد تحقیقاتی :
 :1-5شورای پژوهشی :پس از کسب مجوز فعالیت واحد تحقیقاتي ،يو شورای  3يا  5نفره وظیفه
راهبری واحد را بر عهده خواهند داشت .اين شورا مسئول تدوين و اعمال سیاستهای داخلي و اجرايي
نمودن برنامه واحد تحقیقاتي از طريق رئیس آن ميباشد .شورای پژوهشي مسئول و پاسخگوی عملکرد
واحد تحقیقاتي ميباشد.
شورای پژوهشي مرکز تحقیقات از  3نفر تشکیل مي شود که به شرح ذيل انتخاب ميگردند.
 1 نفر به انتخاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از میان اعضای هیات موسس
 1 نفر به انتخاب اعضاء هیئت مؤسس از بین خودشان و يا از افراد خارج از هیئت مؤسس تعیین
و معرفي ميشوند.
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 يو نفر از میان اعضاء هیات علمي دانشکده پشتیبان يا دانشکدهای که بیشترين ارتباط را با
واحد دارد و با تیم مؤسس هماهنگي الزم را دارد به پیشنهاد رئیس دانشکده و تايید معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه.
شورای پژوهشي پژوهشکده از  5نفر تشکیل ميشود که به شرح ذيل انتخاب ميگردند:
 1 نفر به انتخاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از میان اعضای هیات موسس
 2 نفر به انتخاب اعضاء هیئت مؤسس از بین خودشان و يا از افراد خارج از هیئت مؤسس تعیین
و معرفي ميشوند.
 2 نفر از میان اعضاء هیات علمي دانشکدههای پشتیبان يا دانشکده هايي که بیشترين ارتباط را با
واحد دارند و با تیم مؤسس هماهنگي الزم را دارا مي باشند به پیشنهاد رؤسای دانشکدهها وتايید
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه.
احکام همه اعضاء شورای پژوهشي واحد ها توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای يو دوره 2
ساله صادر ميشود.
تبصره  :4شورای پژوهشي هر دو هفته يو بار تشکیل جلسه داده و صورتجلسات خود را به اداره کل
واحدهای تحقیقاتي ارسال مي نمايد .عدم تشکیل جلسات شورای پژوهشي و يا نامنظم بودن زمان
برگزاری آن از شاخصهای مهم در ارزيابي عملکرد واحد ميباشد.
 :2-5رئیس واحدتحقیقاتی :شورای پژوهشي واحد تحقیقاتي فردی مناسب را به عنوان رئیس واحد
به ادارهکل واحدهای تحقیقاتي پیشنهاد مينمايد که با تايید و حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
به اين پست منصوب ميگردد .رئیس واحد تحقیقاتي باالترين مقام اجرائي واحد است که موظف به
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اداره هر چه بهتر فعالیتهای واحد در چارچوب مقررات دانشگاه و سیاستهای تعیین شده از طرف
شورای پژوهشي است و در حد اختیارات خود بايد پاسخگو باشد.
تبصره  :5مدت دوره رياست واحدهای پژوهشي  3ساله بوده و حداکثر برای دو دوره متوالي مي توان
حکم رياست واحد را صادر نمود .در شرايط خاص با نظر هیات رئیسه دانشگاه و تايید رياست دانشگاه
اين امر مي تواند بیش از دو دوره ادامه يابد.
تبصره  :6با تصويب شورای پژوهشي واحد تحقیقاتي ،حق مديريت رئیس واحد تحقیقاتي از منابع مالي
خود واحد تحقیقاتي که از عقد قراردادهای تحقیقاتي حاصل مي شود ،قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  :7به رئیس واحد تحقیقاتي در هر سال با نظر معاون پژوهش و فناوری بین  4-2واحد معادل
کسر از بار موظف اعطا ميگردد.
 :3-5کادر علمی و تخصصی واحد تحقیقاتی :تیم و يا تیمهايي متشکل از اعضاء هیئت علمي و
کارشناسان دانشگاه ،محققین و متخصصین خارج از دانشگاه ،پژوهشگران پسادکترا و دانشجويان
تحصیالت تکمیلي مجريان فعالیتهای تحقیقاتي تحت نظر و هدايت رئیس واحد هستند .واحد
تحقیقاتي اجازه دارد که هر محقق و يا کارشناس را بر اساس ضرورت از خارج از دانشگاه با پرداخت
حقالزحمه و ديگر حقوق قانوني وی بدون ايجاد تعهد برای دانشگاه به خدمت گیرد .منابع مالي برای
پرداخت هزينه های پرسنلي منابع مالي واحد است که حاصل بودجه قراردادهای تحقیقاتي ميباشد.

 -6امور مالی و قراردادها:
 :1-6کلیه قراردادهای منعقده با مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه صرفاً بايد با امضاء معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه صورت گیرد و پس از آن با توجه به آيیننامههای جاری به واحد تحقیقاتي
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سپرده مي شود .فرايند عقد قرارداد ها بر اساس "رويه عقد قرارداد های تحقیقات صنعتي" به شماره
 AUT-PR-2301صورت مي گیرد.
 :2-6مبالغ دريافتي حاصل از اجرای قراردادهای پژوهشي پس از کسر باالسری دانشگاه به میزان
 %15به واحد تحقیقاتي پرداخت مي گردد .اين میزان با توجه به هزينه های مترتب دانشگاه تعیین
شده و هیات رئیسه دانشگاه درصورت صالحديد ممکن است در هر سال آن را بازنگری و اعالم
نمايد .روش توزيع باالسری به صورت ذيل اعالم مي گردد:
کل باالسری سهم دانشگاه سهم دانشکده سهم واحد تحقیقاتي
%15

%7

%3

%5

تبصره  :8باالسری واحد تحقیقاتي به میزان  %5به صورت اعتباری در حساب واحد تحقیقاتي حفظ
ميگردد و بر اساس برنامه سالیانه واحد و با نظر رئیس واحد در راستای توسعه زير ساختها،
تجهیزات و مواد مصرفي و واگذاری تحقیقات علمي به نیروی تخصصي در چهارچوب قوانین و
مقرارت مالي و اداری هزينه ميگردد .همچنین واحدهای تحقیقاتي هزينه فضای فیزيکي مستقر در
آن و خدمات اداری دريافتي را مي توانند از اين محل پرداخت نمايند .گزارش عملکرد سالیانه واحد-
های تحقیقاتي روش هزينه کرد اين بودجه را ارائه مينمايد.
تبصره  :9به پیشنهاد رئیس واحد تحقیقاتي و تايید شورای پژوهشي واحد ،به منظور ارتقا میزان
رقابت پذيری ،واحد تحقیقاتي مي تواند میزان باالسری را برای جذب پروژه های خاص کمتراز %5
اعالم نمايد.
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تبصره  :10مراکز تحقیقاتي و پژوهشکدههايي که در چارچوب اين رويه فعالیت مينمايند به شرط
آنکه برای دانشگاه تعهد مالي و پرسنلي ايجاد ننمايند ميتوانند بر اساس مقررات اداری و مالي که
شورای پژوهشي واحد خود تعیین مينمايد عمل نمايند .بنابراين ،استخدام و جذب هر گونه نیروی
انساني تمام وقت و نیمه وقت و ساعتي از محل باالسری به هر نحو ممنوع ميباشد .کلیه امور هزينه-
ها از محل باالسری از طريق حوزه مالي – پشتیباني معاونت پژوهش و فناوری انجام ميشود .
 :3-6باتوجه به ماده  104قانون مالیات ها پس از کسر باالسری از هرپرداخت  %3بابت علي الحساب
مالیات کاسته و به حساب سازمان امور مالیاتي کشور واريز مي گردد.

 -7عملکرد اعضاء هیات علمی واحد پژوهشی
 :1-7مقاالت منتشره علمی :کلیه مقاالت علمي منتشره اعضاء هیات علمي دانشکدهها که حاصل
فعالیت ايشان در واحد تحقیقاتي ميباشد ميتواند به نام واحد تحقیقاتي و يا به نام واحد
تحقیقاتي و دانشکده منتشر گردد .در هر دوحالت مقاله هم در زمره عملکرد دانشکده و هم
واحد پژوهشي ثبت ميگردد.
 :2-7قراردادهای تحقیقات صنعتی :در صورتي که اعضای هیات علمي فعال در پروژههای
واحدهای تحقیقاتي عضو هیات علمي دانشکدههای مختلف باشند ،بر اساس پیشنهاد رئیس
واحد و تايید شورای پژوهشي واحد تحقیقاتي سهم هر دانشکده در پروژه منعقده به حوزه
مديريت ارتباط با صنعت و کارآفريني دانشگاه اعالم ميشود .سهم دانشکدها به همان نسبت
بین دانشکدههای پشتیبان تقسیم ميگردد و با تايید حوزه در زمره عملکرد استاد و بدنبال آن
دانشکده نیز قرار ميگیرد.
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 -8انتفاع مالی دانشکدههای پشتیبان:
از باالسری اعالم شده دانشگاه در بند  ،6دانشکدههای پشتیبان بر اساس میزان مشارکت اعضاء
هیات علمي ايشان در پروژه های تحقیقاتي واحد تا سقف  %3بر اساس اعالم واحد و تايید معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه منتفع مي شوند .معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میزان اين اعتبار را به
معاونت توسعه و مديريت دانشگاه اعالم مينمايد تا به اعتبار دانشکدهها افزوده و ايشان را از میزان
آن مطلع نمايند.

 -9تصویب مجدد یا خاتمه فعالیت :
در سال پاياني مجوز ،واحد تحقیقاتي بايد طي يو مطالعه و بررسي دقیق به ارزيابي فعالیتها و
دستاوردهای خود بپردازد و گزارش مبسوطي در اين رابطه ارسال نمايد .اين گزارش مبنای تصمیم-
گیری نسبت به ادامه يا خاتمه فعالیت واحد تحقیقاتي خواهد بود .رئیس واحد تحقیقاتي گزارش خود را
در شورای پژوهشي دانشگاه برای کسب مجوز ادامه فعالیت ارائه مينمايد .در اين مرحله ارائه برنامه
راهبردی دوره بعدی الزامي است.
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پیوست  :1طرح پیشنهادی برای تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
)(AUT-FM-2401-01
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طرح پیشنهادی برای تاسیس واحد تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اين فرم توسط متقاضیان تاسیس يا تمديد واحد تحقیقاتي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر تکمیل شود.
پاسخ به تمامی سواالت الزامی میباشد.
بخش اول -این قسمت توسط متقاضیان تاسیس واحد تحقیقاتی پیشنهادی پاسخ داده شود:
1

نام پیشنهادی برای واحد تحقیقاتي
تارنمای پیشنهادی برای واحد تحقیقاتي
نام مدير واحد تحقیقاتي و سمت فعلي ايشان
آيا مدير پیشنهادی جزو مجموعه دانشگاه ميباشد.

2

ايمیل مدير
شماره تلفن مدير
مدت زمان حضور مدير در واحد تحقیقاتي
فرآيند انتخاب مدير
دانشکده اصلي پشتیبان واحد تحقیقاتي

3

ساير دانشکدههای پشتیبان واحد تحقیقاتي
مکان اصلي استقرار واحد تحقیقاتي

4

بیان اهداف و نقش واحد تحقیقاتي در رسیدن به آن( تا ده خط)

5

بنیاد و پایه  :چرا ساير مراکز و واحدهای تحقیقاتي موجود در دانشگاه نميتوانند کار های اين واحد تحقیقاتي را تحت
پوشش قراردهند؟ (يعني اينکه تاسیس اين واحد تحقیقاتي چگونه موجب افزايش فعالیتهای پژوهشي در دانشگاه
میشود به طوريکه تاکنون با امکانات موجود اين راه میسر نبود)

6

شاخصهای کلیدی عملکرد  :لطفا به سواالت (-6الف) تا (-6ح) پاسخ داده شود:
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-6الف

دامنه فعالیت های برنامهريزی شده (مانند برنامههای تحقیقاتي ،جذب دانشجو ،برگزاری سمینارها و کنفرانسها) که با
توجه به آن میزان موفقیت واحد تحقیقاتي مورد ارزيابي قرار گیرد

-6ب

خروجيهايي از نوع کتب ،مقاالت ،نرم افزارها و  .....که با توجه به آن میزان موفقیت واحد تحقیقاتي مورد ارزيابي قرار
گیرد.

-6ج

خروجيهايي که با آن بتوان میزان اثربخشي برنامههای پژوهشي انجام شده را مورد ارزيابي قرار داد.

-6د

خروجيهايي از نوع میزان کسب کمو مالي و بودجههای پژوهشي از ساير مراکز خارج از دانشگاه که میزان موفقیت
واحد تحقیقاتي با توجه به آن مورد ارزيابي قرار گیرد.

-6ه

خروجيهايي ازنوع میزان تعامل جامعه که میزان موفقیت واحد تحقیقاتي با توجه به آن مورد ارزيابي قرار گیرد.

-6ز

ساير خروجيهايي که میزان موفقیت واحد تحقیقاتي با توجه به آن مورد ارزيابي قرار گیرد يا ساير معیارها و ضوابط
خاصي که پیشنهاد دهندگان تاسیس اين واحد تحقیقاتي مايل هستند با توجه به آن مورد ارزيابي قرار گیرد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

AUT-PR-2401
رويه تاسیس واحدهای تحقیقاتي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر

ويرايش:

-6و

مشخص نمودن فردی که مسئول ارائه گزارش ساالنه به معاون پژوهشي دانشگاه خواهد بود .از اين گزارش نسخهای نیز
برای هريو از رؤسای دانشکدههای پشتیبان فرستاده خواهد شد.

-6ح

اگر اين درخواست برای تمديد واحد تحقیقاتي است ،خالصهای از خروجيهايي که در مدت فعالیت واحد تحقیقاتي
ايجاد شده ،بیان شود ( کتب و مقاالت منتشر شده ،آموزشهای داده شده ،کموهای مالي کسب شده ،بودجههای
آموزشي دريافت شده و .).......

7

خالصهای از پیشبیني از نحوه خودکفا شدن واحد تحقیقاتي در میان مدت و بلند مدت .

8

ارائه طرح بودجه دقیق برای ( 3يا  )5سال اول بعد از تاسیس واحد تحقیقاتي ،میزان درآمدی که واحد تحقیقاتي از
منابع مختلف انتظار دارد و همچنین هزينههای پیشبیني شده کامال مشخص شود .اگر از دانشگاه درخواست اعطای
بودجه نمايد بايد به طور صريح ذکر شود که تاسیس اين واحد تحقیقاتي چگونه متناسب با اولويتهای استراتژيو برای
توسعه دانشگاه است( .مدارک ضمیمه شود).

9

لیست تمامي دانشکدهها،واحدهای تحقیقاتي و همچنین مراکز خارج از دانشگاه که به طور قابل توجهي درفعالیت اين
واحد تحقیقاتي مشارکت دارند ارائه شود.

10

سازمان :لطفا به سواالت (-10الف) تا ( -10د) پاسخ داده شود:

-10الف

چارت سازماني که بیانگر ساختار واحد تحقیقاتي و همچنین جايگاه اعضای آن در دانشگاه باشد ضمیمه شود.

-10ب

خالصهای از نحوه مديريت واحد تحقیقاتي
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AUT-PR-2401
رويه تاسیس واحدهای تحقیقاتي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر

ويرايش:

-10ج

نقش ،مسئولیت و ترکیب پیشنهادی شورای پژوهشي

-10د

فرآيندهای اداری و مالي واحد تحقیقاتي چگونه انجام خواهد شد (نحوه نظارت بر قسمت اداری و مالي واحد تحقیقاتي)

11

منابع :لطفا به سواالت (-11الف) تا ( -11د) پاسخ داده شود:

-11الف

برای تاسیس اين واحد تحقیقاتي چه منابعي موجود است؟ ( از لحاظ فضا ،امکانات و مالي)

-11ب

برای تاسیس اين واحد تحقیقاتي چه منابعي مورد نیاز است؟ (از لحاظ فضا ،امکانات و مالي)

12

نیروی انسانی:اعضای هیئت علمي ،محققین پسا دکتری و دانشجويان تحصیالت تکمیلي ميتوانند از اعضای يو واحد
تحقیقاتي باشند .به طور معمول ،يو واحد تحقیقاتي بايد شامل تعدادی مشخص عضو هیئت علمي باشد .اعضای
موسس واحد تحقیقاتي بايد ذکر شده و نقش هريو مشخص باشد .رزومه بايد برای هر عضو هیات علمي ارائه شود.
مشخصات اعضای هیئت علمي شرکتکننده در تاسیس اين واحد تحقیقاتي در جدول زير ذکر شود.
نام و نام خانوادگی عضو هیئت

دانشکده

سمت در واحد تحقیقاتی

علمی

(اضافه کردن سطر به جدول در صورت نیاز مجاز است)
13

لطفا جزئیات هرگونه توافق رسمي با همکاران خارجي ،از جمله در مورد مسائل مالکیتمعنوی ارائه و مدارک ضمیمه
شود.
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ويرايش:

14

نمای کلي توافق برای به اشتراک گذاری زيرساختها و  .....مابین واحد تحقیقاتي پیشنهادی ،دانشکدههای دخیل و
واحدهای تحقیقاتي همکار ضمیمه شود.

15

در اين بخش هرگونه اطالعات ديگری که ممکن است به شما در کسب موافقت تاسیس واحد تحقیقاتي ياری برساند،
آورده شود.

امضاء هیئت موسس:
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ويرايش:

بخش دوم -این قسمت توسط روسای تمامی دانشکدهها و موسسات مشارکت کننده در تاسیس واحد تحقیقاتی پاسخ
داده شود.
1

آيا اين درخواست مورد حمايت شما ميباشد؟

بلي /خیر

2

آيا در صورت تاسیس اين واحد تحقیقاتي ،دانشکده شما حمايتهای عملي از آن خواهد نمود؟

بلي /خیر

3

لطفا نحوه حمايت از اين واحد تحقیقاتي توسط دانشکده يا موسسه شما را به اختصار بیان نمايید (.با تمرکز بر پیشبیني
ارزش افزودهای که از تشکیل اين واحد تحقیقاتي برای دانشکده يا موسسه شما حاصل ميشود)

4

در ارتباط با هزينهها و مزايای تشکیل اين واحد تحقیقاتي به صورت مختصر توضیح دهید .همچنین پیشبیني شما از بازده
مالي که اين واحد تحقیقاتي برای دانشکده يا موسسه شما دارد را بیان نمايید.

5

لطفا هرگونه بودجهای که دانشکده يا موسسه شما برای واحد تحقیقاتي در نظر گرفته بیان و اطالعات مربوط به مقدار و
دوره زماني پرداختي آن را ارائه دهید.

6

نام و نام خانوادگي:

مسئولیت
تاريخ

امضا:
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