
 دستور العمل اجرايي در خصوص نحوه تاسيس مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي

تعـاريف و ضـوابط تاسـيس مراكـز تحقيقـاتي ،        شوراي عالي انقـالب فرهنگـي در ارتبـاط بـا      ٢١/١/١٣٦٩مورخ  ١٤٨در اجراي مصوبه جلسه 
ي تاسيس يا توسعه مراكز تحقيقاتي مورد نظر را بنماينـد كـه   توانند مطابق اين دستور العمل، تقاضا متقاضيان تاسيس مراكز تحقيقاتي مي

 .در اين صورت با توجه به وضعيت در هر مورد موافقت اصولي و يا قطعي به شرح زير به عمل خواهد آمد

 شرايط موافقت قطعي -١

ضاي هيـأت علمـي بايـد حـداقل در     نفر آنان تمام وقت باشند، اع ٣عضو هيأت علمي براي گروه پژوهشي كه حداقل  ٥داشتن حداقل  -١-١
 .باشند) مربي(مرتبه پژوهشگري 

گردد كه وضعيت آنها با قـانون اسـتخدامي اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه تهـران         اعضاي هيأت علمي به محققاني اطالق مي - ١تبصره 
 .تطبيق داشته باشد

بـرا ي تاسـيس    ١-١بـق بـا شـرايط منـدرج در بنـد      داشتن حداقل سه گروه پژوهشـي هماهنـگ بـا اهـداف و شـرح وظـايف مركـز منط        -١-٢
 پژوهشكده

 براي تاسيس پژوهشگاه  ١-٢داشتن حداقل سه پژوهشكده با شرايط مندرج در بند  ١-٣

براي تبديل گروه به پژوهشكده و پژوهشكده به پژوهشگاه عالوه بر شرايط فوق كيفيت فعاليت تحقيقاتي گروه با پژوهشكده نيـز   ١تبصره 
 .ودبهد مد نظر خوا

 .هدف، شرح وظائف و فعاليت مركز مورد درخواست بايد تطبيق بر نيارهاي اساسي كشور باشد -١-٤

 .دراختيار داشتن امكانات، تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي جهت انجام تحقيقات مورد نظر  ١-٥

 داشتن آزمايشگاه و فضاي مورد نياز بطور مستقل -١-٦

 هاي مركز ننده هزينهداشتن منابع مالي تامين ك -١-٧

ا پژوهشكده را نمايند و در اين صـورت بايـد در زمينـه    ژوهشي يتوانند در خواست گروه پ تنها مي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي -١-٨
 .مربوط داراي دانشجوي دكترا بوده و يا حداقل سه دوره فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي ارشد داشته باشد

 وليشرايط موافقت اص -٢

اين آيين نامه را نداشته باشد اما ضرورت تاسيس آن مـورد قبـول شـوراي گسـترش وزارت      ٢چنانچه مركز مورد تقاضا شرايط مندرج در ماده 
 .اعطاء خواهد شد  موافقت اصولي  فرهنگ و آموزش عالي واقع گردد در اين صورت با توجه به شرايط زير 

 داليل توجيهي -٢-١

 هاي علمي و تحقيقاتي ا نيازهاي اساسي كشور در زمينهبرح وظايف و فعاليت مركز مورد تقاضا تطبيق هدف، ش -٢-١-١

   .توجيه كافي براي تاسيس مركز تحقيقات در دستگاه مربوط با توجه با شرح وظايف آن دستگاه  -٢-١-٢

 وجود محقق به تعداد كافي در كشور و امكان جذب آنان در مركز تحقيقات -٢-١-٣

هاي تاسيس مراكز تحقيقاتي كه از طرف شـوراي پژوهشـهاي علمـي كشـور      هاي توسعه كشور و همچنين اولويت تطبيق با برنامه -٢-١-٤
 .گردند تعيين مي

 : هاي زير ارائه برنامه اجرايي در زمينه -٢-٢

  اي و چگونگي تامين آن  پيش بيني منابع مالي و سرمايه -٢-٢-١

 روهاي انساني مورد نياز پيش بيني نحوه تأمين ني -٢-٢-٢

  پيش بيني فضاي فيزيكي، تجهيزات و ساير امكانات مورد نياز -٢-٢-٣



دهـد و همچنـين گسـتردگي حـوزه فعاليـت       دار خواهد بود و بر اساس برنامه اجرايي كه متقاضي ارائه مـي  موافقت اصولي مدت -١تبصره 
بار موافقت اصولي توسط شوراي گسترش آموزش عالي تعيين خواهد شـد  مدت زمان اعت) گروه پژوهشي، پژوهشگده، پژوهشگاه ( مركز 

را پيشـنهاد  ) قطعـي  ( متقاضي تاسيس مركز تحقيقاتي در برنامه اجرايي خود زمان الزم براي تبـديل موافقـت اصـولي بـه موافقـت نهـائي       
  .خواهد داد

 مراحل اجراء  -٣

 :تحقيقاتي مراحل زير بايد طي گرددبراي اخذ مجوز تاسيس مراكز 

 ارسال درخواست تاسيس مراكز تحقيقاتي به امضاي باالترين مقام مسئول دستگاه مربوطه -٣-١

 تحويل درخواست تاسيس مركز تحقيقاتي به دفتر شوراي گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي -٣-٢

ض يك هفته پرسشنامه مربوط از طريق دفتر شـوراي گسـترش بـراي معاونـت پژوهشـي      پس از دريافت درخواست فوق حداكثر در عر -٣-٣
 .گردد ارسال مي

گردد تا پس از تكميـل همـراه بـا اساسـنامه      هاي مربوط توسط معاونت پژوهشي براي دستگاه يا فرد متقاضي ارسال مي پرسشنامه -٣-٤
ه فاصله يك ماه گروه كارشناسي از محـل و امكانـات مركـز بازديـد بـه عمـل       ركز عودت داده شود و از طريق دفتر امور پژوهشي و حداكثر بم

 . آورد و نظر خود را در پرسشنامه مربوط درج نمايد

در گروه كارشناسي حداقل سه نفر از اعضاي هيأت علمي در زمينه مربوط حضور خواهند داشت و از نماينده معاونت آموزشـي   -١تبصره  
 .گروه كارشناسي دعوت به عمل خواهد آورد نيز حسب مورد براي شركت در

 : تشكيالت پيشنهادي

اينجا با توجه به تجربيات موجود  در. پژوهشي با توجه به وابستگي، حجم فعاليت، نوع مركز، نوع فعاليت متفاوت خواهد بود تشكيالت مراكز
در ايـن  :شـود  بـراي گـروه پژوهشـي پيشـنهاد مـي      ١ه شـمار  نمودار سازماني.گردد مي تشكيالتي به شرح زير براي مراكز مختلف پيشنهاد

بـه عنـوان مثـال مركـز     (علمـي   باشـد و بخشـهاي   سازمان معاون پژوهشي مسئول هماهنگي و نظارت بر امور تحقيقاتي مركز مـي  نمودار
مستقيمًا زير نظر رئيس ) الكترونيك مخابرات مهندسي پزشكي و غيره تشكيل شود تواند از بخشهاي الكترونيك كامپيوتر، تحقيقات برق مي

بهتـر اسـت رئـيس بخشـهاي علمـي بـا        براي هماهنگي بيشتر. براي هماهنگي بيشتر و بهتر است و رئيس مركز قرار دارد. دارد مركز قرار
   .گردند معرفي معاون پژوهشي و حكم رئيس منصوب

اصـلي و   هـاي  ر حد ضـرورت پـيش بينـي شـود تـا جنبـه      مراكز تحقيقاتي تشكيالت اداري و حداقل ممكن و د بهتر است در كليه :مهم تذكر
 خصوصًا براي.باشد ها و پژوهشگاهها نيز قابل اجرا مي براي پژوهشكده ١شماره  نمودار سازماني.اساسي فعاليتهاي علمي محفوظ بماند

تـوان چنـد    بـاال باشـد مـي   فعاليـت علمـي    چنانچه در اين مراكز حجم. مراكزي كه بيش از سه بخش علمي دارند نمودار فوق مناسب است
) پـايلوت  ( به عنوان مثال اگر مركز داراي فعاليـت بـاالئي در طرحهـاي نيمـه صـنعتي       معاون پژوهشي بر حسب وظايف قابل تفكيك قرار داد

عاليـت علمـي   ها داراي دو يا سـه ف  ها و پژوهشگاه پژوهشكده چنانچه .توان بجاي مدير، معاون مالي و اداري و يا اجرائي قرار داد مي است
تـوان بـراي    مـي  در ايـن صـورت  ) تحقيقات فيزيك و رياضي نظري كه داير دو بخش عمده رياضي و فيزيك است مانند مركز( قابل تفكيك باشد

در ايـن صـورت معـاون پژوهشـي،     ) معـاون بخـش فيزيـك    بـه عنـوان مثـال معـاون بخـش رياضـي و      (بخشهاي علمي معاونت در نظـر گرفـت   
 .شود به عهده خواهد داشت همه بخشها مربوط مي به صورت مشترك به هماهنگي اموري را كه

به تصـويب وزيـر فرهنـگ و     ٢٦/٥/١٣٧٠معاونان آموزشي و پژوهشي در تاريخ  تبصره به پيشنهاد ١٠بند و  ٣٤ ماده و  ٥اين دستورالعمل در 
  . است آموزش عالي رسيده

 

 


