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 معاونت پژوهش و فناوری 

 يارشتهانیو مجالت  م یپژوهش يهاگروه جادیاز ا تیحما نامهنییآ

 99/ 19063/15شماره:  

 04/11/1399تاریخ:  

 4از    2صفحه  

 
 مقدمه 

عهده آموزشی،  رسالت  درکنار  کردستان،  تحقق دانشگاه  مجاري  از  یکی  است.  اجتماعی  مسئولیت  ایفاي  و  کارآفرینی  فناوري،  پژوهش،  دار 
که از راهبردهاي مهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري    اي استرشتههاي پژوهشی و مجالت میانایجاد گروه ي یادشده،  هاي چهارگانهرسالت

نامه نحوه تأسیس واحدهاي  اي قرار گرفته است. این آیین نامه در راستاي آییننیز مورد اهتمام ویژهکردستان  ي راهبردي دانشگاه  بوده و در برنامه
به   2/2/1398مورخ    3104-آ  -و آیین نامه نشریات علمی به شماره عتف  17/11/1397مورخ    3103-آ-ها به شماره عتفدانشگاهپژوهشی در  

 تصویب رسید.

 تعاریف   -1ماده 
ف هاي مختلاي است که با همکاري گروهی از اعضاي هیأت علمی از رشتهرشتهواحد پژوهشی با ماهیت میان  اي:رشتهگروه پژوهشی میان

ي پژوهش هدفمند و  براساس یک برنامه هاي اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتیآموزشی و یا با مشارکت پژوهشگران دستگاه
 کند.  مشخص فعالیت می

اندازها،  چشم  يینهها در زمکه با هدف فراهم آوردن فضایی براي گفتگوي محققانه و انتشار ماحصل پژوهش  مجالتی است:  ايرشتهمیان  مجالت
شود. با مفروض انگاشتن  هاي مختلف علوم منتشر میاي در حوزه رشته انجام کار آموزشی، پژوهشی و علمی میان  لزوماتها و مامکانات، ظرفیت

این نوع مجالت    اي دارند، رشته ها، در عمل ماهیتی میانآنکه در دنیاي حاضر و با توجه به پیچیدگی موضوعات پژوهشی، بسیاري از پژوهش
را  فعالیت خود  پژوهش  صرفاًهاي  انتشار  مبه  میهایی  «میان  سازد عطوف  مقوله  به  آن  که  مختلف  وجوه  و  پژوهشی    .پردازندبرشتگی»  وجه 

هاي  رشته ها و فرضیات  اي مربوط به تمرکز بر یک مساله یا پرسش پژوهشی توسط تلفیق و سنتز، ارزیابی و به کار بستن مفاهیم، روشرشته میان
هایی است اي، بر حل مسائل و پاسخ به پرسشرشته تمرکز میان.  هاستگوناگون و پاسخ به مساله پژوهش توسط حرکت بر مرزهاي میان رشته 

 . ها نیستي خاص امکان پاسخگویی به آنکه با محدود ماندن در یک رشته 

  ايرشتههاي پژوهشی و مجالت میان  اهداف ایجاد گروه  -2ماده  
فعالیتجهت)  1-2 آموزشی به سمت فعالیتهاي گروهدهی  پژوهشی مشترك و میاندادها و برونهاي  پژوهشی در اي و همرشتههاي  افزایی 

 راستاي ارتقاي مرجعیت علمی دانشگاه 

اي، ملی، و  منطقه  سطوح استانی، هاي پژوهشی و فناوري در  هاي آموزشی در راستاي اولویتهاي آموزشی و پژوهشی گروههدایت فعالیت  )2-2
 المللیبین

هاي پژوهشی و مجالت  ها براي تشکیل گروههاي نسبی آنگیري از مزیتهاي آموزشی و بهرههاي متنوع گروهاستفاده بهینه از ظرفیت  )3-2
 اي رشتهمیان

 و فناوريهاي پژوهشی هاي تقاضا محور با رویکرد درآمدزایی از محل فعالیتافزایش پژوهش  )4-2

   انواع گروه هاي پژوهشی  -3ماده
هاي آموزشی مختلف به همراه  نوعی واحد پژوهشی است که در آن اعضاي هیأت علمی مربوط به گروه  آزمایشگاه/کارگاه پژوهشی:)  1-3

 ورزند. می پژوهشگران، و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محققین پسا دکتري، به پژوهش مبادرت
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هاي  با همکاري گروهی از اعضاي هیأت علمی یا پژوهشگران دستگاه  هاي مخلتف،واحد پژوهشی است که در حوزه  گروه(هسته پژوهشی):  )2-3

 شود. ي پژوهشی تأسیس میاجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی براي پژوهش بر روي یک موضوع و مسئله

از  رشتهی واحد پژوهشی با ماهیت میاننوع   (پژوهشکده):  ی مرکز تحقیقات  )3-3 یا چند آزمایشگاه/کارگاه و گروه پژوهشی    2اي است که 
هاي اجرایی ها و مراکز پژوهشی و دستگاهکنند. این واحدها با مشارکت سایر دانشگاه تشکیل و براساس یک یا چند برنامه پژوهشی فعالیت می 

 توانند ایجاد شوند. نیز می

 حدهاي پژوهشی براساس مأموریتانواع وا  -4ماده 
هاي راهبردي دانشگاه تأسیس و اعتبار مورد واحدهایی هستند که بنا برضرورتی خاص با مأموریت ویژه متناسب با برنامه  عرضه محور:   )1-4

 گردد. نیاز از طریق وزارت عتف و سازمان برنامه و بودجه کشور دانشگاه تأمین می

هاي اجرایی، واحدهایی هستند که با هدف پاسخگویی به نیازها و مشکالت در سطوح ملی و بین المللی و با مشارکت دستگاه تقاضا محور:    )2-4
ها در قالب قراردادهاي همکاري به گیرد و اعتبار مورد نیاز براي راه اندازي و اجراي طرحنهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی شکل می

 شود.می   فراهم گیري از امکانات آنمشارکتی با تأمین منابع مالی توسط دستگاه اجرایی و ارائه خدمات علمی از سوي دانشگاه و بهرهصورت 

 اي هاي پژوهشی و مجالت میان رشتهایجاد گروه شرایط  -5ماده  
ساله    5در قالب برنامه کوتاه مدت دو ساله و بلند مدت  اي (رشتههاي پژوهشی و مجالت میانارائه برنامه توجیهی و ضرورت ایجاد گروه  )1-5

 اي) رشته هاي پژوهشی میانبراي گروه

پژوهشی  )2-5 باالدستی، نیازهاي محلی، منطقه  ارائه برنامه جامع  (براي    اي، و ملی(بنیادي،کاربردي، کوتاه/میان/ بلندمدت) مبتنی بر اسناد 
 هاي پژوهشی)  گروه

 هاي پژوهشی تقاضا محور)هاي متقاضی اجراي طرح (براي گروهها و دستگاه و عقد قرارداد مالی با سازمان نامهارائه تفاهم )3-5

از یک دانشکده/ دانشکده  3مشارکت حداقل    )4-5 از دو گروه آموزشی  ها (زمینه کاري مرتبط با گروه  عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه 
 اي) رشتهپژوهشی و مجالت میان

 یافته مرتبط با گروه پژوهشی ا بودن حداقل یک طرح پژوهشی کاربردي خاتمهدار )5-5

 اي رشتهي کاري مرتبط با گروه پژوهشی میاننفر پژوهشگر با زمینه  5معرفی حداقل   )6-5

 اي الزم است داراي مرتبه دانشیاري و یا استادي باشد. رشتهحداقل دو نفر از اعضاي گروه پژوهشی میان )7-5

 باشد. ي کارنامه پژوهشی قابل قبول میگروه پژوهشی از زمان تأسیس براي دوسال مجوز فعالیت دارد و تمدید آن منوط به ارائه )8-5

هاي اجرایی و یا بخش  تواند از کارشناسان پژوهشی دستگاههاي پژوهشی تقاضامحور، حداقل یک نفر از اعضاي گروه پژوهشی می درگروه  )9-5
 هشی مرتبط با اهداف و مأموریت گروه پژوهشی باشد. صنعت با سوابق پژو
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آیین5شرایط مندرج در ماده    : 1  تبصره  با  منطبق  عیناً  دانشگاه،  پژوهشی در  نحوه تأسیس واحدهاي  عتفنامه  مورخ   3103-آ-ها به شماره 

 باشد. می 2/2/1398مورخ  3104-آ - نامه نشریات علمی به شماره عتفو آیین 17/11/1397

-آ  -اي بر مبناي ضوابط نشریات علمی مندرج در آیین نامه نشریات علمی به شماره عتفرشته اعضاي هیأت تحریریه مجالت میان  :2تبصره  
 شود.  انتخاب می 2/2/1398مورخ  3104

 اي و مجالت میان رشته  حمایت و ضوابط مالی گروه هاي پژوهشی  - 6ماده  
 . گیرندمیهاي پژوهشی تقاضامحور اعالم شده به دانشگاه قرار اولویت فراخوان طرح اي دررشتههاي پژوهشی میانگروه  )1-6

  منابع مالی گروه پژوهشی تقاضامحور در قالب قراردادهاي همکاري به صورت مشارکتی با تأمین منابع مالی از دستگاه اجرایی و ارائه خدمات  ) 2-6
 شود.فراهم می امکانات آنگیري از از سوي دانشگاه و بهره علمی

شود و براي مدیر گروه  اي و مدیر گروه پژوهشی از جانب معاونت پژوهشی دانشگاه ابالغ میرشتهسردبیر مجالت میان  حکم مدیر مسئول و)  3-6
(منوط  براي هر ترم  واحد کسر موظفی5/1و  1اي به ترتیب  و براي مدیر مسئول و سردبیر مجالت میان رشته  واحد براي هر ترم  2کسر موظفی  

 شود.  شماره براي دوفصلنامه در سال) در نظر گرفته می 1شماره براي فصلنامه و  2به انتشار 

 هاي پژوهشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.  هاي پژوهشی به صورت ساعتی و مشارکت در جلسات گروهي اعضاي گروهحق الزحمه) 4-6

میلیون ریال تشویق و براي   200  مبلغ  ) وزارت عتف، مشمولAیا درجه 1Q(ISC  )(نمایه    ت احرازاي در صوررشتهمجالت پژوهشی میان  )6-5
 300مبلغ    Scopusمیلیون ریال تشویق و در صورت نمایه سازي در پایگاه    100) وزارت عتف مشمول مبلغ  Bیا درجه 2Q(ISC )(نمایه    احراز

تأثیر در مجالت   ریال و کسب ضریب  الزم به ذکر است سایر مجالت پژوهشی   شوند.تشویق می  میلیون ریال  500، مبلغ    JCRمیلیون 

 تشویقی این بند خواهند شد.   هاي اي نیستند نیز مشمول حمایترشتهدانشگاه که میان

 شود.  اعمال می 2/1اي ضریب هاي پژوهشی میان رشتهبا آدرس دوم گروه  براي مقاالت معتبر پژوهشی  ) 6-6

 شود. تأمین می اي)رشتهو مجالت میان هاي پژوهشیحداقل امکانات و تجهیزات اداري توسط دانشگاه (درصورت تخصیص فضا براي گروه) 7-6

مندي از خدمات مرکز محاسبات سریع و آزمایشگاه مرکزي دانشگاه  درصد تخفیف در بهره  20اي مشمول  رشتهاي پژوهشی میانه گروه  )8-6
 شوند.  می

 تأسیس و ایجاد هر دو گروه پژوهشی تقاضا محور و عرضه محور، مجوز هیأت امناي دانشگاه الزامی است.   براي )9-6

 خیدر تار  همچنین   وبه تصویب رسید  دانشگاه    ي پژوهش و فناور  يدر شورا  8/7/1399  خیدر تارتبصره    2ماده و    6در    نامهآییناین  

 .باشدمیقابل اجرا    خیتار  نی و از ا  دیدانشگاه رس  سهییر  أتیهبه تصویب شورا و    22/10/1399


