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 در دانشگاه کردستان دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی دانشجویی

 مقدمه

حمایت از نخبگان و استعدادهاي برتر: اعطاي جوایز علمی به دانشجویان «در راستاي حمایت بنیاد ملی نخبگان در قالب 

و فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان در انجام فعالیت هاي پژوهشی دانشجو محور و تربیت نیروهاي » تکمیلیتحصیالت 

اي، بنیادي و کاربردي مورد نیاز کشور و تسریع هاي موثر براي مسائل پیچیده بین رشتهحلجوان و خالق و دستیابی به راه

هاي پژوهشی دانشجویی در دانشگاه کردستان به شرح زیر تدوین هستههاي پژوهشی دانشگاه، دستورالعمل تشکیل فعالیت

 .گرددمی
 

 اهداف -1

 دارگروهی، سازمان یافته و هدفدانشجویی ایجاد بستر مناسب براي انجام فعالیت تحقیقاتی   -1-1

  نخالقیت و شکوفایی علمی دانشجویا تربیت و رشد استعدادها و برانگیختن -1-2

 کنند حل معضالت اساسی کشور کمک میهایی که به انجام دادن پژوهش -1-3

 هاي دانش بنیان ویژه دانشجویان و دانش آموختگانبستر سازي براي ایجاد شرکت -1-4

 هاي حمایتیایجاد ارتباط علمی کارآمد بین اعضاي هیات علمی، دانشجویان مستعد و بنیاد ملی نخبگان و سایر سازمان -1-5

 ها و سازمان هاي اجراییستگاهزمینه سازي براي افزایش جذب اعتبارات پژوهشی د -1-6

 تعاریف -2

که به منظور تمرکز، تقویت و اجراي فعالیت پژوهشی دانشجویی است هسته پژوهشی دانشجویی: یک تیم پژوهشی  -2-1

» هسته«نماید و از این پس در این دستورالعمل فعالیت میو همکاري یک یا چند پژوهشگر دیگر یک استاد ناظر  تحت نظارت

  .خوانده می شود

دانشجوي عضو اصلی هسته: دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري دانشگاه کردستان که عضو بنیاد نخبگان بوده و  -2-2

 شود.نامیده می» دانشجوي اصلی«از این پس  وباشد بنیاد براي تاسیس هسته میاین مشمول حمایت 

مرتبط با پژوهش مورد نظر هسته که به با تخصص  کردستان استاد ناظر هسته پژوهشی: یک عضو هیات علمی دانشگاه -2-3

گردد. ناظر باید انگیزه و توانایی راهبري و همکاري و با تایید معاون پژوهشی دانشکده انتخاب می ي اصلیدرخواست دانشجو

 تواند ناظرهر عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت همزمان می داشته باشد.را با دانشجویان براي اجراي طرح تحقیقاتی 

 .دو هسته پژوهشی باشد حداکثر

 ترکیب هسته پژوهشی -3

 باشند:نفر به شرح زیر می 5و حداکثر  3ترکیب هسته پژوهشی حداقل 

 .باشدهسته نیز می سرپرستو  بودهشمول دریافت تسهیالت از بنیاد ملی نخبگان اصلی که مدانشجوي  -3-1

 .شودهسته نیز شناخته می دبیرو به عنوان  بودهاستاد ناظر هسته که عضو هیات علمی دانشگاه کردستان  -3-2

 باشدپژوهشگر می 3و حداکثر  1پژوهشگران هسته پژوهشی که حداقل   -3-3
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 هسته  دران پژوهشگرعضویت شرایط  -4

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري دانشگاه کردستان که توان انجام طرح هاي تحقیقاتی تحت نظارت استاد  -4-1

توانند به عنوان پژوهشگر در افراد متخصص مرتبط با موضوع پژوهش از خارج دانشگاه نیز می .داردناظر هسته پژوهشی را 

 هسته فعالیت نمایند. 

 شود.و با تایید استاد ناظر هسته انجام میدانشجوي اصلی در هسته با درخواست پژوهشگران عضویت و پذیرش  -4-2

خود با هسته  التحصیل شدن می توانند تا پایان طرح به همکاريدانشجویانی که در هسته فعالیت دارند، در صورت فارغ  -4-3

 .ادامه دهند

 
 دانشجوي اصلی وظایف  -5

 براي طرح تحقیقاتی مورد نظر پژوهشی پروپوزالتهیه  -5-1

 ریزي تشکیل جلسه هماهنگی براي اجراي طرح و تنظیم گزارش عملکرد هستهرنامهب -5-2

 با همکاري سایر پژوهشگران پژوهشیانجام کارهاي عملی و آزمایشگاهی مرتبط با طرح   -5-3

  نهاد حمایتیبه دانشگاه و استاد ناظر  ا همکاريب بارارائه گزارش پیشرفت کار هر سه ماه یک -5-4
 

 هسته پژوهشی استاد ناظروظایف  -6

 ، تهیه گزارش و انتشار نتایجنظارت مستمر و راهنمایی اعضاي هسته در پیشبرد طرح پژوهشی -6-1

 تجهیزات مورد نیاز براي انجام طرح پژوهشیمدیریت خرید مواد و  -6-2

 

 شرایط ارائه طرح پژوهشی -7

هاي کشور در رشته تحصیلی مورد نظر و یا از اولویت استان و هاي پژوهشیموضوع طرح پژوهشی می بایست از اولویت -7-1

 .شودمنجر به گسترش قابل توجه در مرزهاي دانش باشد و یا بنیاد نخبگان و یا سایر نهادهاي حمایتی دانشگاه، پژوهشی 

ضرورت تحقیق و پژوهش در  یتوجیهدالیل باید  اشد،هاي پژوهشی مذکور نبلویتوموضوع طرح در صورتی که جزء ا -7-2

 .آن محور پژوهشی را به همراه داشته باشد

 .کشور منتهی گرددهاي دانش بنیان با ارائه محصول یا خدمات موردنیاز طرح هایی که به تاسیس شرکت -7-3

 که از طرف سازمان یا ارگانی پیشنهاد شده باشد. تقاضا محور هايطرح -7-4

در آن بایست تواند ارائه دهد و تمام اعضاي هسته میهر هسته پژوهشی در یک زمان فقط یک طرح می(یان) در دانشجو -7-5

 .مشارکت نمایندطرح 

 .باشدسال می دو حداکثر تاطرح زمان انجام طرح پژوهشی دانشجویی و تسویه حساب  محدوده -7-6

موضوع  دنبای در هسته طرح ارائه شدههاي دانشجویی، و رساله نامهبا توجه به حمایت جداگانه بنیاد نخبگان از پایان -7-7

 .نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتري باشدپایان
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 نحوه تایید طرح هاي پژوهشی -8

 دانشکده به تصویب برسد.  و آموزشی گروهشوراي طرح هاي پژوهشی می بایست در پروپوزال دانشگاه تهیه شده و در  -8-1

دکتري تا  وبراي دانشجویان کارشناسی ارشد و از سوي بنیاد ملی نخبگان به صورت ساالنه تعیین حمایتی  میزان اعتبار -8-2

و  و هزینه طرح بایستی در محدوده حمایت به عمل آمده باشد گردداطالع رسانی می و دانشجویان مشخصی به دانشگاه سقف

 .دانشگاه تعهد مالی نخواهد داشت
 

 حوه هزینه کرد اعتبار هسته پژوهشین -9

هاي نظري تا بر اساس نوع طرح به ترتیب براي طرح  و مشمول حمایت دانشجوي عضو اصلی التحقیقحق حداکثر  -9-1

درصد از کل مبلغ حمایت  40درصد و براي طرح هاي تجربی تا  60هاي نیمه تجربی تا درصد، براي طرح 80

 باشد.می

، تخصصیو صرف هزینه خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی، خدمات آزمایشگاهی در هر مورد بایستی مابقی مبلغ طرح  -9-2

 .ودمورد نیاز براي انجام طرح ش تجهیزات و نه برداري و میدانیهزینه نمو

 استاد ناظر مشمول دریافت حق التحقیق نخواهد بود.  -9-3
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 .اجرا می باشد

 


