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 بسمه تعالی
 

 شیوه انهم ارزشیابی و حمایت از مراکز تحقیقاتی

 

 

 مقدمه

به سزایی در  نقشتوانند مراکز تحقیقاتی از ارکان اصلی و بسیار با اهمیت در نظام تحقیقات و فناوری کشور هستند که می

اتی هر چند شاهد نقش محوری مراکز تحقیقهای اخیر در سالداشته باشند.  علمی و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی دانشگاهرشد 

برخی موانع مانند توجه نامتوازن به رشد کمی و کیفی مراکز، واگذار نکردن ایم، در حرکت علمی رو به رشد کشور بوده

 م توجهی به عملکرد قبلی مراکز در اختصاص منابعنیز کو  های ارزشیابینظام، نقصان حمایت ناکافی ،های کلیدیماموریت

مراکز  بعضیدر نادرست  هایدیدگاهاز سوی دیگر این نهادهای علمی شده است. برای هایی منجر به ایجاد محدودیت

شخص مدی به ماموریت و اهداف عدم پایبنبه می توان ها ترین آنها شده است که از رایجافت عملکرد آنمنجر به  تحقیقاتی

الش منجر به تها و تامین همه زیرساختجانبه از دانشگاه برای حمایت همهبرخی مراکز انتظار نامناسب اشاره نمود. همچنین، 

ه بار های پیشرو را پذیرفت کدانشگاهب منابع شده است. برای عبور از این محدودیت باید این روش رایج در ناکافی برای جذ

تسهیل  نقشعمدتاً ها است و دانشگاه واحدهای تحقیقاتیاصلی مسئولیت جذب منابع و توسعه بر دوش پژوهشگران اصلی 

 کنند. ایفا می های قانونی رااین فرایند و نظارت بر رعایت چارچوب

یوه حمایت معرفی ش و نیز ارزشیابیهایی برای ارائه شاخص نامه، تعریف انتظارات از مراکز تحقیقاتی،هدف از تدوین این شیوه

که  رددگارائه میبازخورد به مراکز تحقیقاتی یک نظام مدون پایش عملکرد و ارائه  نامهاین شیوهدر همچنین،  از مراکز است.

 ابعی از کیفیت کارکردمندی مراکز از منابع به صورت ت، بهرهن حمایت از مراکز برای ارتقای وضع موجودبر اساس آن ضم

    . گرددها تعریف میآن

 

 ارزشیابی مراکز تحقیقاتی شیوه

تشکل از افراد زیر ماین کمیته گیرند. ، مورد ارزیابی قرار می"یابی مراکز تحقیقاتییته ارزکم"ساالنه توسط مراکز تحقیقاتی 

  است:

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

  مدیر امور توسعه و ارزیابی تحقیقات 
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  انتخاب رئیس دانشگاهسه نفر از اعضای هیات علمی به 

 گردد. ابالغ این اعضا توسط رئیس دانشگاه صادر می

 

 باشد: معیارهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به شرح زیر می

 تعیین شدههای ماموریتتمرکز فعالیت مرکز بر و  مشخصداشتن اهداف  .1

 ساالنه وزارت متبوع از عملکرد کمی و کیفی مراکز تحقیقاتیگزارش  .2

م علمی، افزایی بین پژوهشگران )جلسات منظداشتن یک اکوسیستم پویا مبتنی بر تعامل و گفتگوی علمی برای هم .3

 کار توسط پژوهشگران ارشد و اساتید، ... (هدایت پژوهشگران تازه

 رعایت اصول اخالق در پژوهش .4

به  از دستیابی ساالنههای اجرای برنامه و ارائه گزارشپایبندی به برای توسعه مرکز، مکتوب  ایداشتن برنامه .5

مل باید حداقل مشتشود خوانده می "برنامه توسعه مرکز". این طرح که از این به بعد شاخصهای ذکر شده در برنامه

 های زیر باشد:بر بخش

 ماموریت مرکز 

  آنان یتوانمندهای در نظر گرفته شده برای افزایش روشنیاز و راهکارهای جذب نیروی انسانی مورد 

 توسعه ارتباطات بین بخشی 

 المللگسترش روابط بین 

 تاثیر بر جامعه هدف و ارتباط با صنعت/ ذینفعان 

  و تجهیزات )در صورت لزوم(  فیزیکیبهبود فضای 

 (ها، ...ها، بیوبانک، شرکت در کنسرسیومنرم )بانک دادههای ارتقای زیرساخت 

 و کنترل کیفیهای مستندسازی استقرار و ارتقای نظام 

 جذب منابع از خارج دانشگاه 
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را  ها و بازدیدهای حضوری مراکز تحقیقاتیساالنه از طریق بررسی مستندات، گزارش "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"

 نماید: بندی میهای فوق به سه دسته زیر تقسیمبر اساس مجموع شاخص

  گروهA مطلوب است. قابل قبول یا : مراکزی که عملکرد آنان در حد 

  گروهBولی نقاط قوت قابل توجهی دارند.  : مراکزی که در وضعیت کامال مطلوبی نیستند 

  گروهCنونی آنها قابل قبول نیست و نیازمند اصالحات جدی هستند. : مراکزی که وضعیت ک 

ی فرایندها در ارتقا پیشنهادات الزم برایشود و به صورت مکتوب اعالم میها شرایط نامطلوب آن Cبه مراکز گروه 

بهبود قابل  "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"بنا به تشخیص این مراکز نتوانند  در صورتی که گیرد.اختیار آنها قرار می

ائید و تشورا این ورت موافقت شود و در صموضوع در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح میتوجه در شرایط خود ایجاد کنند 

 گردد. پیشنهاد لغو مجوز مرکز به وزارت متبوع اعالم میدر شورای دانشگاه 

 

 تحقیقاتی از مراکزمعاونت تحقیقات و فناوری  نحوه حمایت

با توجه به اینکه سیاست دانشگاه بر اختصاص اعتبارات پژوهشی به اعضای هیات علمی در قالب پژوهانه است، انتظار 

ریزی نمایند. عالوه رود مراکز تحقیقاتی برای هدایت پژوهانه اعضای مرکز به سمت اهداف و ماموریت مرکز برنامهمی

  وند: شای زیر حمایت میهفعلی(، مراکز تحقیقاتی در قالب همچون فضاهای فیزیکی) منابعو سایر  اعتباربر این 

 جاری بودجه 

ر دهای تحقیقاتی یا کمک هزینه طرحهای جاری و وسایل اداری ینهمیلیون ریال برای تامین هز 222ساالنه 

جه به با تو. استافزایش قابل با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه  این بودجه گیرد.مرکز قرار میهر اختیار 

ه به صورت یکسان در اختیار هماینکه این اعتبار جهت تامین ملزومات ضروری مراکز در نظر گرفته شده است، 

 گیرد.اکز قرار میمر

  یروی انسانینجذب 

 صیلقانونی فارغ التحتعهدات  مین پژوهشگران مورد نیاز خود از مشمولینبرای تاتوانند مراکز تحقیقاتی می

( استفاده نمایند. مراکز باید رشته تحصیلی مورد نیاز خود را به معاونت PhDهای دکترای تخصصی )دوره

 انشگاهد برای اعالم در فراخوان به مدیریت امور هیات علمیتحقیقات و فناوری اعالم نمایند تا در صورت تائید 

ا می یبه صورت هیات علمصاحبه امتیاز بق علمی و ااعالم گردد. شرکت کنندگان در فراخوان بر اساس سو

توانند از فرصت شوند. همچنین مراکز میپژوهشگر غیر هیات علمی جذب و در مراکز مشغول به فعالیت می
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م به ستفاده نمایند. الزا نیز دانشجویان دکترای پژوهشی ، دستیاران پزشک پژوهشگر یا1برنامه دستیار پژوهشی

و تصویب آن در معاونت  "مه توسعه مرکزبرنا"ذکر است که جذب نیروی انسانی در هر رده منوط به ارائه 

بایست در راستای ماموریت و مسیر های مورد درخواست میتحقیقات و فناوری است. همچنین تخصص نیرو

توانند متقاضی جذب نیروی انسانی صرفا در شرایطی می Cترسیم شده برای مرکز باشد. مراکز با رده کیفی 

 های اساسی خود، یک حرکت رو به رشد را آغاز کرده باشند. با رفع برخی نقصانباشند که 

 تفویض اختیار تصویب طرح 

های تحقیقاتی با سقف بودجه برای بررسی و تصویب علمی طرحبه ترتیب  Bو  Aتحقیقاتی با رده مراکز به 

های امکان بررسی و تصویب طرح Cگردد. مراکز تحقیقاتی با رده میلیون ریال تفویض اختیار اعطا می 02و  122

برای بررسی به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال  های خود را برایتحقیقاتی را نخواهند داشت و باید طرح

 منوط به رعایت شرایط زیر است:  Bو  Aتصویب طرح تحقیقاتی در مراکز گروه نمایند. 

o تخصصی مرکز. اعضای شورای مرکز  تشکیل شورای پژوهشی مرکز متشکل از افراد توانمند در حوزه

لمی با مدرک دکترای تخصصی باشند. اعضای شورای باید عضو هیات علمی یا پژوهشگر غیر هیات ع

ها توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه شوند و ابالغ آنپژوهشی توسط روسای مراکز پیشنهاد می

 گردد. صادر می

o  نتیجه ارزیابی مکتوب این مطالعه داوری گردد و  یموضوعحیطه در دو صاحبنظر  باید توسططرح هر

 قابل دستیابی باشد. ( در سامانه پژوهشیار REVفرم های تحقیقاتی )دو داور در قالب فرم داوری طرح

o ابزار سنجش تحقیقاتی و نظرات داوران در شورای پژوهشی مرکز بر اساس  هایبررسی دقیق طرح

بارگذاری فرم مذکور در سامانه پژوهشیار الزامی نیست (. PRCطرح در شوراهای بررسی طرح )فرم 

 اما باید در سوابق طرح در مرکز نگهداری شود و در صورت درخواست ارائه گردد.

یست های زکمیته اخالق در پژوهش در تصویبمنوط به  های تحقیقاتیتصویب نهایی طرحبدیهی است که 

 در مراکز تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فناوری مورد پایش باشد. فرایند تصویب طرحپزشکی دانشگاه می

ربوطه مها، تفویض اختیار به مرکز طرحغیر دقیق و در صورت عدم رعایت ضوابط فوق یا ارزیابی گیرد قرار می

 شود. لغو می

  حمایت از برنامه های ویژه و خرید تجهیزات 

توانند در و تصویب در معاونت تحقیقات و فناوری می "برنامه توسعه مرکز"منوط به ارائه  Aگروه مراکز 

های خود برای حمایت از توسعه زیرساخت، خرید شود درخواستفراخوانی که به صورت ساالنه اعالم می

                                                           
 قابل دستیابی است.  rap.hbi.irاطالعات بیشتر در مورد برنامه دستیار پژوهشی در آدرس  1 
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فرم درخواست توسعه "د بر پژوهانه را در قالب مازاهای پژوهشی کالن به صورت تامین اعتبار طرح و تجهیزات

این درخواستها توسط کارگروهی که اعضای آن توسط معاون ارائه نمایند.  (RID) "تیهای تحقیقازیرساخت

 گردند. اولویت بندی می جهت دریافت حمایت شوند بررسی وتحقیقات و فناوری تعیین می

 

 باشد:یم در مجموع بسته حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری از مراکز تحقیقاتی بسته به سطح کیفی مراکز به شرح جدول زیر

سطح 
 مرکز

امکان تصویب طرح  جذب نیروی انسانی های جاریتامین هزینه
 تحقیقاتی

حمایت از زیرساخت و 
 های ویژهبرنامه

A       122)تا 
 م ریال(

  

B       م  02)تا
 ریال(

- 

C   در شرایط خاص - - 

 


