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تعاريف و ضوابط تأسيس مراکز تحقيقاتي مصوب جلسه 841
مورخ  8331/8/18شوراي مشترک کميسيونهاي  8و 1
شورايعالي انقالب فرهنگي
(شوراي مشترک کميسيونهاي  1و  2شورايعااي انقاب فرهنگا  ،حسا
اختيارات تفويض جلسه مورخ1638/12/8شورايعاي به شوراي مذکور)
با توجه به روح تعاييم مکت اسبم در زميناه سساترم مرزهااي دانا و
آساه از مواه و نعما هااي خادادادي در پهناه بييعا و جهاان باهمنظاور
ارتقايسطح زندس و نيل به حيات بييه و نيز با عناي به تأکياد قاانون اساسا
جمهاااوري اسااابم  ،درخصاااو تقوياا روح بررساا و تتياا و ابتکاااار در
تمامزمينه هاي علم  ،فن  ،فرهنگ و اسبم از بريق تأساي مراکاز تققياق،
ضرورت تأسي و توساعه مراکاز و فعاييا هااي تققيقاات باهصاورت منسامم
وبراساس ايگوي سنميده و مورد قيول ،مقرز م باشد.
فعايي هاي تققيقات در کشور بهصورت سازمانيافته و تشکيبت  ،با تأساي
انستيتو پاستور در سال  1211آغاز سرديد .افزاي فعايي هاي تققيقات وتوسعه
مراکاز جديااد کاه بعضااا باهصااورت مساتقل و اکراارا وابساته بااه دانشاگاههااا يااا
وزارتخانههاي صنعت و پزشک و  ...انماام سرفا  ،از ايگاوي مشاخو وواحادي
تيعي ننموده اس .
از اين رو" جه هماهنگ ساختن توسعه مراکز و فعايي هاي پژوهش  ،بارح
حاضر بهمنظوربيان تعاريف و تعيين ضوابط تأسي مراکز و واحادهايتققيقاات ،
اعم از دويت و يا غيردويت  ،تنظيم شده اس .
 -1مققق "مققق" در مرکز تققيقات  ،به کس اببق ما شاود کاه "عضاو
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هيأت علم  ،پژوهش " در يک سروه پژوهش يا آموزش فعايي پژوهش م کند
و وظايف و نقوه ارتقا ،تاب مقررات هيأت علم پژوهش دانشگاههاا و مؤسساات
پژوهش خواهد بود.
 -2سروه پژوهش در صورت که فعايي پژوهش در يک دانشاکده ياا مؤسساه
تققيقات "بهصورت مستمر" و با "هدف خا " تعريف شاده باشاد و باه تعاداد
کاف عضوهيأت علم پژوهش وجود داشته باشد ،سروه پژوهش با ضاوابط زيار،
تأسي م سردد:
ايف) هدف و عنوان سروه پژوهش منطيق بر نيازهاي اساس کشور در يک از
زمينههاي علم  ،کاربردي و يا ميانرشتهاي باشد؛
) داشتن حداقل  5عضو هيأت علم پژوهش کاه  6نفار از آناان در ساروه
پژوهش تماموق باشند؛
ج) داشتن امکانات و تمهيزات الزم در دانشکده يا دانشگاه و يا مؤسسه تققيقات ؛
د) داشتن دانشموي دوره دکتري در زمينه تققيقات ارايه شده و يا ساه دوره
متواي دانشموي کارشناس ارشد.
تبصره  -8در صورت تمايل دانشکده به استقبل ماي در سروه پژوهش  ،سروه
با نام "مرکز" و زير نظر دانشکده اداره خواهاد سردياد کاه در ايان صاورتداراي
استقبل ماي بوده وي ساير ضوابط آن تاب ضوابط "سروه" م باشد.
تبصره  -1مؤسسات تققيقات غيروابسته به دانشگاههاا ،از شار منادرج در
بند "د"معاف خواهند بود.
 -6پژوهشکده در صورت که حدود فعايي هاي پژوهش دانشگاه از سطح ياک
دانشکده ،فراتر باشد وايماد "مؤسسهاي" در دانشگاه يا بهصورت مستقل ضارورت
يابد" ،پژوهشکده" با شرايط زير تأسي م سردد:
ايف) فعايي هاي تققيقات پژوهشکده در زمينههاي بنيادي ،کاربردي و يا توسعهاي
ومنطيق بر نيازهاي اساس کشور خواهد بود و پژوهشکده در يکرشاته مشاخو و ياا
بهصورت ميانرشتهاي م تواند در هر يک از زمينههاي فوق تشکيل سردد؛
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) داشتن حداقل  6سروه پژوهش با شرايط مندرج در بند ""2؛
ج) داشتن امکانات و تمهيزات مستقل براي امور تققيقات .
تبصره  -8پژوهشاکده ،از نظار مااي  ،مساتقل و از نظار اداري ،مشاابه ياک
دانشکده خواهدبود.
تبصره  -1عناوين زير ،معادل پژوهشکده خواهد بود:
ايف) مرکز تققيقات ؛
) مؤسسه تققيقات (پژوهش ).
تبصره  -3هرساه ،سطح فعايي

تققيقات در مؤسسات و مراکزي که عناوان

دانشگاه ندارند ،معادل پژوهشکده باشد ،م توانند نسي به تأساي پژوهشاکده،
(نظير مرکز و مؤسسه تققيقات ) اقدام نمايند .اينسونه مؤسسات م توانند نسي
به ارايه دوره کارشناس ارشاد و دکتاراي پژوهشا در صاورتداشاتن شارايط و
1
ضوابط آموزش مصو اقدام کنند.
پژوهشگاه
درصورت که فعايي هاي پژوهش  ،در سطح سسترده ،مورد نظار باشاد ،واحاد
پژوهش مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايماد م سردد:
ايف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهش (پژوهشکده) با شرايط مندرج در بند 6؛
) داشتن امکانات و تمهيزات مستقل براي امور تققيقات .
تبصره -پژوهشگاهها م توانند نسي به ارايه دوره کارشناس ارشد و دکتراي
پژوهش  ،بر بيق شرايط تيصره  -6از بند " "6اقدام کنند.
 -5روم ايماد واحدهاي تققيقات
ايف) استخدام کادر باهعناوان عضاو هياأت علما پژوهشا دردانشاگاههاا و
2

 -1اصبحيه مورخ  31/1/22شوراي مشترک کميسيونهاي  1و  2شاورايعااي مصاو جلساه 6268
مورخ 12/1/11
 -2اصبحيه مورخ  31/1/22شورايعاي انقب فرهنگ
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مؤسسات آموزمعاي  ،نظير استخدام کادر بهعنوان عضاو هياأت علما آموزشا
بوده و تيديل وضعي از هيأت علما آموزشا باه هياأت علما پژوهشا  ،باه
پيشنهاد دانشگاهها و تصوي هيأتهاي مميزه ،صورت م سيرد؛
) تأسي سروه يا مرکز پژوهش  ،پژوهشکده و يا پژوهشگاه ،بر حس مورد،
به پيشنهاد دانشگاه يا سازمان و يا وزارتخانه ذيربط و درخصو مراکز تققيقات
غيردويت توسط افراد حقيق و يا حقوق بنا به مورد در معاون پژوهش وزارت
فرهنگ و آموزمعاي و يا معاون پژوهشا وزارت بهداشا  ،درماان و آماوزم
پزشک  ،بررس م شود و جه رسيدس نهاي و تصوي اساسنامه ،باه شاوراي
سسترم آموزمعاي مربو  ،ارجاع خواهد سرديد؛
ج) رؤساي مراکز واحدهاي تققيقات  ،باياد از مياان اعضااي برجساته هياأت
علم باشند وصبحي شان ،در جه اهداف مؤسسه بار حسا ماورد باه تأيياد
وزارتين مربو برسد.
تبصره -درخصو

رؤساي واحدهاي تققيقات بخ

غيردويت  ،عضاوي در

هيأت علم  ،شر نيس .
 -3مراکز تققيقات که براساس اين ضوابط ،تأسي ما شاوند ،ما توانناد از
امتيازات و تسهيبت که آييننامه آن باه پيشانهاد مشاترک وزارتاين فرهناگ و
آموزمعاي و بهداش  ،درمان و آموزم پزشک بهتصوي دوي خواهاد رسايد،
استفاده کنند.
 -1مراکز تققيقات که پ از تشکيل ،شرايط مندرج در ايان آياينناماه را از
دس بدهناد ،مماوز تأساي آنهاا بار حسا ماورد توساط شاوراي سساترم
آموزمعاي وزارتين ذيربط ،يغو خواهد سرديد.
 -8دستورايعملهاي اجراي اين برح ،بنا به مورد توسط معااونين آموزشا و
پژوهش وزارتين فرهنگ و آموزمعاي و بهداش  ،درمان آموزمپزشک تنظايم
و بهتصوي وزراي ذيربط خواهد رسيد.
ريي

جمهور و ريي

شورايعاي انقب فرهنگ  -اکير هاشم رفسنمان

