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  و فعالیت تیم تحقیقاتی تشکیل شیوه نامه

 شماره :    

 تاریخ:     

 

مراکز اعضای هیات علمی عضو توسط شود  نامه به اختصار تیم نامیده می شیوهتیم تحقیقاتی که دراین  _1ماده 

  تشکیل می گردد.ا شرایط ذیل ب دانشکده هاو یا اعضای هیات علمی گروههای آموزشی  تحقیقاتی
 

 اهداف:_2ماده 

در راستای محورمشخص بصورت تیمی لینی پایه و با حوزه های  دردانشگاه سازماندهی فعالیتهای پژوهشی  -1

 تحقیقاتی و اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه

  توانمندیهای محققین و اعضای هیات علمی دانشگاهاستفاده بهینه از امکانات و  -2

 ترویج فرهنگ کارگروهی و ارتباطات بین بخشی -3

 تحقیقاتی با سایر مراکز علمی داخلی و بین المللی -برقراری ارتباطات علمی -4

 

  تعریف تیم :_ 3ماده 

داخل و حتی دانشگاههای و یاها دانشکده /تحقیقاتیمرکز گرایشهای متفاوت، ازچندبااعضای هیات علمی گروهی از

 کالن درراستای حل مشکالت استان، منطقه و یا کشور با هدف کاربردیجامع و یطرح، بتوانند خارج از کشور

 .ارائه دهند و یا گسترش مرزهای دانش  مشخص

 

  ساختار و شرایط تشکیل تیم:_ 4ماده 
 

پژوهشکده شورای پژوهشی در آنتصویب و  شرایطتشکیل تیم، منوط به درخواست کتبی افراد واجد  -1

 است.  سپس تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاهمربوط و 
 

 گاه بالمانع است.دوره فعالیت هر تیم سه تا پنج سال و ادامه فعالیت آن پس از تایید شورای پژوهشی دانش -2
 

 شرایط الزم برای حداقل دو سوم اعضای تیم ، عبارتست از:  -3

  مشاور(  _همکار(/ پایان نامه تحقیقاتی) استاد راهنما_مشارکت مستقیم در انجام حداقل سه طرح) مجری

 مصوب در زمینه فعالیت های تیم طی پنج سال اخیر
 

 مقاله مرتبط در 3چاپ حداقلISI/Scopus باشد.مسئول /اولنویسنده که حداقل دردو مقاله آخر درپنج سال 
 

می توانند در فعالیتهای  پژوهشیاران و پژوهشگران غیر هیات علمیمحققین پسا دکترا، دانشجویان دکترا و  -4

  تیم شرکت نمایند.
 

در چارچوب ضوابط این دستورالعمل می  ،نامه های با بیش از یک دانشجوی دکترای حرفه ای پایانبرای  -5

 واند تیم تشکیل گردد.ت

 :سرپرست تیم _ 5ماده 
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 سال انتخاب شود. 3حکم معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه می تواند به مدت  و با ی تیم به پیشنهاد اعضا
 

 وظایف سرپرست و اعضای  تیم: _6ماده 

 تعیین نام و آرم تیم -

 است.  تیم  و عملکرد طرحپیشرفت ملزم به ارائه گزارش سرپرست تیم  -

 ماه به صورت ژورنال کالب، نشست تحقیقاتی و ...  می باشد. وظف به تشکیل حداقل یک جلسه درمتیم  -

 پژوهشکده مربوط می باشد. ITتیم موظف به راه اندازی پورتال با کمک نیروی  -

 برقراری ارتباط با محققین داخل و خارج کشور مرتبط با پروژه های مصوب تیم -

 مرتبط با حوزه فعالیت تیم  داوری سایر طرحهای تحقیقاتی -

 برگزاری کارگاههای مرتبط در قالب مدرسه تابستانی و زمستانی -
 

 عملکرد تیم  برعهده پژوهشکده مرتبط می باشد.فعالیت و مسئولیت نظارت بر  نظارت و ارزیابی: _7ماده 
 

 انحالل: _8ماده 

گیرد لذا در صورت پایان یافتن  پژوهشی مشخص شکل میطرح جامع از آنجایی که تیم تحقیقاتی براساس  -

برنامه و عدم نیاز به تداوم فعالیت آنها و یا درصورت عملکرد ضعیف، پس از تایید شورای پژوهشی دانشگاه 

 ماموریت آنها تغییر یافته و یا منحل می گردند.
 

 :حمایت و پشتیبانی _9ماده 

 .شود حمایت میاز طریق دادن پژوهشیار، ،  تشکیل شدههای  ازتیم -1

به مجریان  ،خارج از دنشگاه تامین گردداز درصدی از اعتبار طرح مطابق شیوه نامه پسا دکترا، درصورتیکه  -2

 داده می شود. پسا دکتراطرح اجازه جذب محقق 

در نظر  (6ماده تیم)وظایف انجام بودجه ایی به مبلغ یک میلیون تومان در ماه برای  ،تیمبه منظور پشتیبانی از -3

 .گرفته می شود
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