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  		فصل اول: كليات و اهداف
  

ويژگي كار  سهتشكيل هسته هاي پژوهشي جهت تقويت فعاليتهاي پژوهشي با كانون هاي پژوهشي در طرح  -1ماده 
  جمعي، محوري و مستمر مد نظر مي باشد. اهداف بنيادي تعقيب شده در اين رابطه عبارتند از:

i. مربوطه حوزه در پژوهشي هاي اولويت و نيازها شناسايي و بررسي   
ii. ساختار تحقيقات حرفه اي و تخصصي ايجادو  گسترش ارتباط دانشگاه با اجرا و دستگاههاي اجرايي 

iii.  و سازنده با متخصصين، پژوهشگران، و انجمن هاي علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشورارتباط فعال و
 گاه در دو مقياس ملي و بين المللارتقاء موقعيت دانش

 نتايج سازي تجاري به كمك پايدار و مشاغل و توليد به ها نوآوري و ابتكارات ها، ايده تبديل و جذب -2ماده 

  .كشور درخدمات  انجام و اختراع و پژوهش

ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسالمي و قوانين مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كانون هاي پژوهشي - 3ماده 

  .هستند

  مالحظات



i.  در صورت تمايل اعضاء هيئت علمي، فعاليت انفرادي كماكان مقدور مي باشد ولي همكاران در فعاليتهاي جمعي از
 تسهيالت بيشتري برخوردار خواهند شد. 

ii.  در دانشگاه در زمره سياستهاي آينده دانشگاه باشد.  يا شركتهاي دانش بنيان به نظر مي رسد تاسيس پژوهشكده و
  خواهد بود.كانون هاي پژوهشيورت اين اقدام بر اساس سابقه عملكرد مناسب افراد در بديهي است در اين ص

iii. .ابتكار عمل در ايجاد ارتباط با دستگاههاي اجرايي يك ويژگي مثبت تلقي مي گردد  

  

  فصل دوم: وظايف و فعاليت ها
  به شرح زير استكانون هاي پژوهشي اهداف و موضوع فعاليت 

، مجموعه اقدامات زير را كانونهاي فكر) اساسنامه، 1به منظور نيل به اهداف تعريف شده در ماده ( - 4ماده 

  عنوان حوزه  فعاليت در نظر دارد:به

 اي هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعهانجام طرح .1

متقاضي در ارتباط با هاي ها و دستگاهها، موسسهو پژوهشي به دانشگاهآموزشي ارائه خدمات مشاوره علمي،  .2
و مشاركت در برپايي  هاي آموزشي كوتاه مدتبه صورت كارگاه آموزشي و دوره هانيازهاي تحقيقاتي آن

  هاي آموزشي رسمي دانشگاه دوره

 هاي تحقيقاتي مربوطها و طرحامكانات الزم و متناسب با برنامه پيشنهاد .3

 و ارائه راهكارهاي مناسب مربوطهبررسي و شناسايي نيازهاي تحقيقاتي  .4

هاي علمي وپژوهشي در داخل و ها و انجمنمؤسسه ايجاد ارتباط فعال و سازنده با افراد متخصص و مبتكر .5
 خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط جاري

 هاي علميدر چارچوب شيوه پژوهشي ومستند سازي تجربيات  .6

 هاي علمي در كليه مراحل پژوهشي گيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهرهب .7

 پژوهشها و پژوهشگران در حيطه تخصصيمستند سازي تاسيس بانك اطالعات و  .8

 هاي مختلف و فناوري اطالعاتاستفاده از رسانه با فعاليتعا و دستاوردهاي علمي كانونانتشار نتايج  .9



سخنراني در سطح دانشگاه، ملي، منطقه اي و ها  اعم از سمينار، كنگره، ميزگرد و برگزاري گردهماييپيشنهاد  .10
  (هيئت علمي همايش، جذب اسپانسر،و...)و همكاري در تامين الزامات اوليه   بين المللي

، مرتبط منابع ،همايشها به مربوط وبسايت دانشگاه و اطالع رساني بررويكانون  صفحه وب اندازي راه .11
 اين در الزم زمينه ايجاد نيز معرفي اعضا (به كمك رزمه) وو ،آينده هاي برنامه و ها طرحموسسات مربوطه، 

  مخاطبان بحث و تبادل نظر ميان ارائه و محققان ،استادان همكاري براي سايت

ند پس از نتواميكانون هاي پژوهشي بيني شده در اساسنامه، به منظور نيل به اهداف و موضوع فعاليت پيش :توضيح

  عمليات زير مبادرت نمايد:كسب مجوزهاي الزم و با رعايت مقررات مربوط، به 

 ها و موسسات داخليجلب مشاركت از سازمان - 

 هاي علمي و موسسات پژوهشي داخليها، انجمنها، دانشگاههمكاري با پژوهشگاه  - 

  ها و مراكز تحقيقاتي خارجي مرتبط با حوزه فعاليتهمكاري با دانشگاه - 

  فصل سوم: انواع و شرايط عضويت 
  

  پذيرفته مي شوند.دكتري  اشخاص حقيقي و حقوقي به اشكال زير به عضويت  -5ماده 

هاي هيات علمي ديگر دانشگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه هنر اصفهان ، اعضايعضويت پيوسته:  - 5-1

  درآيند.كانون توانند به عضويت پيوسته مي ايران و دانشجويان مقطع دكتري تخصصي دانشگاه هنر اصفهان،

هاي ايران به شرط تخصص دانشجويان مقطع دكتري تخصصي ديگر دانشگاه مدرسان وعضويت وابسته:  - 5-2

خواهد كانون تخصص يا سابقه فعاليت دبير  درآيند. مرجع تشخيص توانند به عضويت وابسته، ميكانونيا سابقه فعاليت در 
  بود.

  آيند. درمي كانون: اعضاي وابسته پس از اتمام دوره تحصيل در مقطع دكتري تخصصي، به عضويت ثابت تبصره



توانند در دوره تحصيل به مي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهانعضويت دانشجويي:  - 5-3

  رسد.وره تحصيل به پايان ميدرآيند. عضويت دانشجويي از نوع عضويت موقت است و با اتمام دكانون عضويت 

كانون هاي علمي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه فعاليت : شخصيتعضويت افتخاري - 5-4

كانون اي نمايند، به عضويت افتخاري موثر و ارزنده كمككانون حائز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف  مربوطه
  خواهد بود.كانون طاي عضويت افتخاري مدير درباره اع تصميمگيرآيند. مرجع درمي

  وجهي نيست. هيچگونه) اساسنامه، نيازمند پرداخت 5هاي ذكر شده در ماده (عضويت به هريك از صورت توضيح:

  يابد.خاتمه مي ،عضويت هر يك از اعضا در صورت استعفاي كتبي ياخروج از شمول شرايط عضويت: 6ماده 

  فصل چهارم: اركان 
  

  از: عبارتندگروه هاي پژوهشي دكتري اركان اصلي : 7ماده 

گروه هاي ه: مدير   د: كميته هماهنگي و راهبردي   كانونج: دبير   كانون ب: مدير    الف: مجمع عمومي
  دانشگاهپژوهشي دكتري 

  :هر كانون الف: مجمع عمومي

  شود.مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته، به صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي :8ماده 

دانشجوي دكتري  4(حداقل شود، با حضور اعضاي موسس مجمع عمومي اول كه مجمع تاسيس خوانده مي - 1- 8
در حيطه داخلي شود و مصوبات آن تشكيل مي پيوستهو عالقمندان به عضويت و يك عضو هيات علمي استاديار به باال) 

اعضا روز قبل از طريق وبسايت دانشگاه و اگهي ديواري به اطالع  14نافذ خواهد بود. تشكيل اين مجمع بايد كانون 
  برسد دانشگاه هنر اصفهانهيات علمي و دانشجويان دكتري 



ماه يك بار تشكيل مي شود. و با حضور يا اجازه كتبي نمايندگي دو سوم اعضاي  سهمجمع عمومي هر  - 8-2

رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت نصف بعالوه يك كل اعضاي پيوسته معتبر است. رياست كانون پيوسته 
  خواهد بود.كانون مجمع با مدير 

روز بعد تشكيل  14دوم با فاصله  در صورتي كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه- 8-3

يابد و تصميمات آن با اكثريت نصف بعالوه يك آرا، شود و با هر تعداد اعضاي پيوسته حاضر در جلسه رسميت ميمي
  معتبر است.

روز قبل از تشكيل مجمع  14دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و اطالعيه است. كه  :1تبصره

  ي پيوسته برسد.عمومي به اطالع اعضا

  وظايف مجمع از اين قرار است: - 8-4

 به معاونت پژوهشي دانشگاه  نهاو معرفي اكانون  و دبير مدير دوره اي انتخاب - 

 از جمله تشكيل جلسات دوره اي حضوري و يا مجازي تصويب آئين نامه اجرايي و تغييرات آن - 

 كانونتصويب خط مشي  - 

  كانونتصميم به انحالل  - 

  

  كانونب: مدير 

توسط مجمع عمومي انتخاب و به معاونت از اعضاي هيات علمي دانشگاه هنر اصفهان  كانونمدير :9ماده 

، اختيارات و وظايف يك سالبراي مدت  كانونشود. مدير مي يمعرف جهت صدور حكم پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
  زير را برعهده خواهد داشت.

 ماه يكبار و ارسال آن به معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان هر شش،  كانوناخذ گزارش فعاليت  - 

 كانونقراردهاي مشاركت و همكاري  پيشنهاد - 



 هاي آموزشيبراي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي و برنامه كانونانتخاب و معرفي نمايندگان  - 

وانين و مقررات جاري در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت ق كانوناتخاذ تصميم در مورد عضويت  - 
 كشور.

 كانوننظارت بر رعايت خط مشي تصويب شده  - 

  كانونج: دبير 

شود و توسط مجمع عمومي انتخاب ميدانشجويان دكتري  – كانوناز ميان اعضاي پيوسته  كانوندبير : 10ماده 

  ، اختيارات و وظايف زير را برعهده خواهد داشت. ماه ششبراي مدت 

 ، مگر در مواردي كه در بند پيش تصريح شده است.كانونبه عنوان نماينده قانوني  كانونامضاي مكاتبات  - 

 طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي كانوناداره امور جاري  - 

 كانونو گزارش به مدير  كانونهاي در دست انجام در ها و پروژهنظارت ماهيانه بر برنامه - 

 وظايف و نظارت بر فعاليت آنها. ، تعيين كانونتشكيل گروه هاي عملياتي و علمي  - 

 ماهه و ساالنه ترازماليشش تهيه گزارش  - 

 جلب مشاركت - 

 كانونعنوان مقام اجرايي ديدار با مسئولين به - 

 ها و موسسات مرتبط.ريزي و برپايي نشست مشترك با انجمن برنامه - 

 

صورت خواهد گرفت. تعامالت مالي  كانونها از طريق مدير كانون با  پژوهشي كليه تعامالت اداري معاونت- 
كانونها كامال مطابق به ضوابط جاري مالي دانشگاه و در توليت بخشهاي مربوط در حوزه اداري مالي و معاونت پژوهشي 

  خواهد بود.

ميها در ايجاد ارتباط با افراد و نهادهاي حقيقي و حقوقي داخل و خارج دانشگاه بصورت مستقل عمل كانون  - 
، منوط به انجام هماهنگيها و كسب مجوزهاي الزم دانشگاه هنر اصفهان توسط  يت حقوقي از اقدامات كانونهاكنند. حما

  اقداماتي است كه بار حقوقي به همراه دارد.درون سازماني قبل از 



  د: كميته هماهنگي و راهبردي

مدير تحصيالت تكميلي  ،مدير كانونهاي فكر ،دبيران هر كانون يا از مديران و متشكل اين كميته: 11ماده 

همجنين  ،است و وظيفه ان سياست گزاري و تدوين راهبردها و رياست دانشگاه (يا نماينده ايشان) ،دكتري
  هماهنگي بين كانونها مي باشد.

  مدير كانونها: ه

حمايت از  ،پژوهشيهماهنگي با معاونت  ،تشكيل كميته هماهنگي و راهبردي ،تاسيس كانونهاي فكر: 12ماده 

 از جمله وظايف مدير كانونهاست. ،و توسعه محيط مجازي كانونها ،گروهي پژوهشيطرحهاي 

  فصل پنجم: بودجه و مقررات مالي

  عبارتند از:هاي فكر كانونمنابع مالي : 13ماده 

 اعتبار در نظر گرفته شده توسط دانشگاه هنر اصفهان - 

  چارچوب مشاركت و همكاري با موسسات و نهادهاي داخلي.اعتبار جذب شده در  - 

 درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي. - 

  ) اساسنامه خواهد شد.4صرف فعاليتهاي موضوع ماده ( كانونكليه عوايد و درآمدهاي  - 

 كانوندر محل  دفتر  كانوناي كليه وجوه و مدارك و پرونده هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت ه- 14ماده 

  نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت كننده يا ساير مراجع صالحيتدار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

، صورت مالي و ترازنامه خود مربوطه كانوندر صورت دريافت بودجه از اعتبارات دانشگاه هنر اصفهان  - 15ماده 

از تمام مجاري  كانونو درآمد  هزينه كرده تسليم خواهد نمود. اين صورت مالي و ترازنامه، صورت را به امور مالي دانشگا
  كه منبع آن دانشگاه هنر اصفهان باشد يا نباشد، در بر خواهد گرفت. مشروع ذكر شده در اساسنامه را فارغ از اين

در مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه اي را براي پرداخت  كانون: در صورت تصويب انحالل 16ماده 

ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها 
  كليه دارايي هاي انجمن را با نظارت امور مالي دانشگاه هنر اصفهان به دانشگاه واگذار كند.



   (grant)وهشيتخصيص اعتبار پژ

از طرف معاونت پژوهشي  "داخلي"تامين مي گردد. اعتبار پژوهشي  "خارجي"و  "داخلي"از منابع  كانوناعتبارات پژوهشي 
  تامين شده و با مالحظات زير تامين مي گردد.

 اعتبار داخلي- 

هاي منعقده با بخشهاي بر اساس فعاليتهاي پژوهشي همچون مقاالت چاپ شده و قراردادكانون تعيين شاخص عملكرد - 
 اجرايي خواهد بود. اين شاخص در انتهاي هر سال بروز شده و مبناي حمايت سال بعدي خواهد بود. 

در انتهاي هر سال صورت گرفته و  نتيجه آن به همراه  كانونبصورت خود ارزيابي توسط خود  كانونبروز آوري شاخص - 
  مستندات مربوطه به معاونت پژوهشي ارسال خواهد شد. 

  داخلي نحوه مصرف اعتبارات

 اعتبارات پژوهشي در زمينه مواردي همچون:

  خريد تجهيزات .1
  تعمير تجهيزات .2
  خريد مواد مصرفي .3
  پرداخت به دستياران پژوهشي .4
  علميحق التحقيق اعضاء هيئت  .5

هاي اضافي، تنها با هماهنگي و تايئيد معاونت پژوهشي صورت به منظور اجتناب از خريدها و هزينه 3، و 2، 1تبصره: بندهاي 
  گيرد.مي

  در ابالغ اعتبار داخلي كانون ها، رديفهاي اعتباري همچون رديف پرسنلي، تجهيزاتي و غيره به مدير كانون ارائه مي گردد. - 

كانون ها مجموع اعتبارات پرسنلي اعضاء كانون بوده و جزئيات آن به تفكيك اعضاء به كانون ها ارائه مي  اعتبار پرسنلي - 
  گردد. 

در خصوص اعتبار خريد تجهيزات و مواد مصرفي و نيز تعمير تجهيزات، كانون ها درخواست خود را به همراه اطالعات الزم  - 
  ئه مي دهند. عوامل موثر بر تعيين اولويت خريد به شرح زير است:در زمان ارائه  پرسشنامه درخواست اعتبار ارا

 تعداد بيشتر اعضاء اصلي كانون  
  استقرار تجهيزات و مواد مصرفي در محل مشاعي و يا امكان استفاده مشترك از آنها توسط همه همكاران

  علمي واحد مربوطه (با حفظ اولويت استفاده توسط سفارش دهندگان تجهيزات). 



 و يا ارتقاء تجهيزات در مقايسه با خريد از اولويت بيشتري برخوردار است. تعمير 
 

  اعتبار خارجي - 

  محسوب شده و شامل مالحظات زير مي باشد: "خارجي"هر گونه اعتبار بغير از اعتبار داخلي، اعتبار  - 

  هاي پژوهشي بال مانع است. كانونجذب اعتبارات خارجي توسط  - 

و كانون در اختيار مجري طرح قرار ميگيرد و توسط مجري هزينه مي درصد)  5(اعتبارخارجي پس از كسر باالسري دانشگاه  - 
  گردد.

 

 

 


