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 : :مقدمه
ها و اجراي برنامه راهبردي دانشگاه در تولید منظور تحقق رسالتبه استناد اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور و به نامهشیوه این

هاي پژوهشی و توسعه علمی کشور و ایجاد و تقویت انگیزه پژوهشگران براي انجام فعالیت اهداف علم و ایفاي نقش مؤثر در پیشبرد
 اینشده است. به  وزارت عتف تنظیم 07/11/1397مصوب » هانحوه تأسیس واحدهاي پژوهشی در دانشگاه«نامه در راستاي آیین

علمی یا پژوهشگران یک یا چند دانشکده دانشگاه  هیأت اعضايترتیب، هسته پژوهشی در حوزه تخصصی و با همکاري گروهی از 
 شود.علامه طباطبائی براي اجراي برنامه یا موضوعی پژوهشی تأسیس می

 :اهداف –ماده  

 مندي و هدفمندي پژوهش در دانشگاهایجاد ساختار لازم براي پویایی و نظام -1
 مشارکت در گسترش مرزهاي دانش -2
 المللیبندي داخلی و بینههاي رتبارتقاي شاخص دانشگاه در نظام -3
 سازي علوم انسانی تلاش براي کاربردي -4
 هاي اجرائیسازي تعامل دانشگاه با صنعت و بخشزمینه -5
 هاي پژوهشی دانشجویاناستفاده مؤثر از ظرفیت -6
 هاي پژوهشی استادان و دانشجویاندهی به فعالیتجهت -7
 ايرشتههاي میانتقویت پژوهش -8

 :ارکان -2ماده 

 وهشی دانشکدهشوراي پژ -1
 مدیر هسته -2
 هسته اعضاي -3

 :تعریف -3ماده  

هسته پژوهشی عبارت از گروهی با حداقل سه نفر پژوهشگر است که بر اساس تخصص و سوابق علمی و پژوهشی به ارائه برنامه 
هاي علمی و برنامه طبهاي پژوهشی مندرج در اسناد بالادستی و قیکی از اولویت ساله) براي تولید و ترویج علم درمدت (سهمیان

 :تواند به شرح ذیل باشدهسته می اعضايپردازند. ترکیب است، می هاآنراهبردي دانشگاه که ضمناً مرتبط با زمینه تخصصی 

 علمی دانشگاه علامه طباطبائی هیأت اعضايمدیر هسته پژوهشی، یکی از  -1
 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه علامه طباطبائی -2
شرط ارتباط علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و خارجی؛ به هیأت اعضايل دو نفر از حداق -3

 تخصصی و سابقه علمی به تعداد ضرورت به تشخیص مدیر هسته
 زمانمه با شرط عضویت -ها با مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاترکارشناسان دانشگاه علامه طباطبائی و سایر سازمان -4

 فقط در یک هسته

 :بایست داراي یکی از شرایط ذیل باشدمدیر هسته پژوهشی می :1تبصره 

 



 

پژوهشی منتشر شده مرتبط با تخصص هسته پژوهشی در نشریات الف یا ب (به تشخیص مدیریت امور  -مقاله علمی  3 -1
 پژوهشی دانشگاه)
 یا

بر مرتبط با تخصص هسته پژوهشی (به تشخیص مرکز چاپ و کتاب منتشر شده (تألیف یا تصنیف) در انتشارات معت 2  -2
 انتشارات دانشگاه و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه)

 یا
انجام یافته مرتبط با تخصص هسته پژوهشی (به تشخیص مدیریت امور پژوهشی  برون دانشگاهیدو پروژه پژوهشی  -3

 دانشگاه)

 واست و تشخیص مدیر هسته بلامانع است.پژوهشگر جدید حسب درخ اعضايافزایش یا کاهش  :2تبصره 

 هیأتدر صورتی که عضو  .است بلامانع زمانهم طوربه هسته حداکثر در دو عضو عنوانبه علمی هیأت اعضاي فعالیت :3تبصره 
ن عضو واعنتواند در دو هسته دیگر بهتنها می زمانهمطور به دانشکده پژوهشی معاون تشخیص به علمی مدیر یک هسته باشد، بنا

 هسته فعالیت نماید.

 :هاي هسته پژوهشیقلمرو فعالیت -4ماده  

 -با رعایت فرایندهاي اجرایی و تضمین کیفیت هر یک –هاي زیر تواند در زمینههسته پژوهشی در اجراي برنامه مصوب خود می
 :فعالیت کند

 قیق در حوزه تخصصی مرتبطهاي تحهاي علمی، پایش تحولات علمی و بسط روشدستیابی به آخرین یافته -1
 هاآندار و انتشار هاي اولویتتولید مقالات علمی در زمینه -2
المللی براي پذیرش و اجراي ها و مؤسسات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ملی و بینارتباط مؤثر و هدفمند با سازمان -3

 هاي مطالعاتیپروژه
 ها و کتب در دست اجرار مورد مقاله، نشست و سخنرانی دکارگاه جلسات نقد، بررسی، برگزاري -4
 پردازي تا ثبت نهاییهاي نقد و نظریهثبت اختراع و اجراي کرسی -5
 ها) و تألیف کتب علمی و درسیگردآوري (به غیر از مجموعه مقالات همایش -6
 جلب همکاري نخبگان ایرانی و غیر ایرانی داخل و خارج از کشور -7
 هاي قانونی مؤسسات اجرایینامهها و لوایح و آیینارائه پیشنهاد و طرح -8
 ریزي تحقیقات پیشرفته با همکاري مراکز علمی و خارج از کشورپی ومشترك تحقیقاتی  هايپروژه در اجرايمشارکت  -9

 هاي مرتبطسایر فعالیت -10

ید دیر هسته بابنابراین م ؛اهداف تعریف شده براي یک هسته، ممکن است اجراي تمامی وظایف ضروري نباشد بر حسب -توضیح
 هاي ضروري را اعلام و توضیح دهد.در پرسشنامه پیشنهاد تأسیس هسته فعالیت

 :وظایف مدیر هسته -5ماده  

 هاي مصوب هستهریزي براي اجراي برنامهبرنامه -1
 هسته اعضايپیگیري و نظارت بر فعالیت  -2
 هاي هسته به معاونت پژوهشی دانشکدهمیزان پیشرفت برنامه ارائه گزارش -3

 



 

 هاالتحقیقموقع منابع و پرداخت حقپیگیري امور اداري و مالی براي تخصیص به -4

 :وظایف عضو هسته -6ماده  

 شدهکار انجامهاي در دست اجرا مطابق برنامه مدیر هسته و تقسیمموقع و کامل فعالیتاجراي به -1
 هاي مصوب هستهبرنامه هاي درخواستی مدیر هسته ازارائه گزارش -2

 :راحل تشکیلم -7ماده 

 از طریق مدیر هسته در پرسشنامه درخواست تأسیس هسته پژوهشی 5با رعایت چهارچوب کلی مفاد ماده  سالهسهتنظیم برنامه  -1
 ارسال پرسشنامه درخواست تأسیس هسته پژوهشی به معاون پژوهشی دانشکده -2
 بررسی و تصویب درخواست تأسیس هسته پژوهشی مذکور در شوراي پژوهشی دانشکده -3
ندي بپژوهشی مصوب از سوي معاون پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه براي اولویت ارسال درخواست تأسیس هسته -4

 در شوراي پژوهشی دانشگاه
 پژوهشی در شوراي پژوهشی دانشگاه بررسی درخواست تأسیس هسته -5
 تصویب یا رد هسته پژوهشی -6
 انعقاد قرارداد هسته پژوهشی (در صورت تصویب) -7
 صدور حکم مدیر هسته توسط معاون پژوهشی دانشگاه پس از انعقاد قرارداد -8

، باید برنامه سال اول، دوم و سوم خود را نیز تنظیم و ارائه نماید. پس از سالهسهمدیر هسته پژوهشی علاوه بر ارائه برنامه  :1تبصره 
 شود.ظیم میتصویب نهایی هسته پژوهشی قراردادهایی براي اجراي برنامه هر سال تن

 اعضاياز آن حتی اگر است. هسته مذکور پس سال  3دوره فعالیت هسته پژوهشی از تاریخ صدور حکم مدیر آن به مدت  :2تبصره 
 یناجدید ادامه فعالیت دهد. در  اعضايتواند با التحصیل یا بنا به دلایلی از هسته پژوهشی جدا شده باشند، میآن بازنشسته، فارغ

 حساب با عضو قبلی و معرفی عضو جدید الزامی است.تسویهصورت ارائه 

اي متشکل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی است، کمیته بینی نشدهنامه پیشموارد زیر که در شیوه در :3تبصره 
 :واهند نمودگیري خشوراي پژوهشی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه تصمیم اعضايو یک نفر از  ربطذيدانشکده 

 هاي پژوهشی،با مدیران بازنشسته هسته حسابتسویهنحوه  -1
هاي پژوهشی که تمامی تعهدات خود را پس از سه سال (مدت زمان مصوب تعیین تکلیف در خصوص ادامه فعالیت هسته -2

 اند؛ها) به اتمام نرساندههسته
وهشی که تمامی تعهدات خود را پس از سه سال هاي پژهاي دریافت شده توسط مدیران هستهپرداختتعیین تکلیف پیش -3

 اند؛ها) به اتمام نرسانده(مدت زمان مصوب هسته
ی هاي پژوهشاند (هستهگزارشی از فعالیت خود ارائه نداده گونههیچهاي پژوهشی که تعیین تکلیف ادامه فعالیت هسته -4

 راکد)؛
 مواجه هستند؛ شدهانجامه براي پرداخت تعهدات هاي پژوهشی که با محدودیت اعتبار پژوهانتعیین تکلیف هسته -5
 نامه بر حسب مورد.بینی نشده در آیینسایر موارد پیش -6

 

 



 

 :هاي پژوهشیهاي هستهعنوان فعالیت -8ماده 

اید بنابراین ب ؛شوندهاي پژوهشی براي ارتقاي سطح علمی و رتبه دانشگاه از طریق چاپ مقاله یا تألیف کتاب تأسیس میهسته
یا  علمی دانشگاه علامه طباطبائی) یا تألیف هیأت اعضاينامه پژوهانه و تشویق آثار زالی مبنی بر چاپ مقاله (طبق ضوابط آیینپروپو

(شوراي پژوهشی دانشکده و  ربطذيگردآوري کتاب (طبق ضوابط و مقررات مرکز انتشارات دانشگاه) تنظیم و به تصویب مراجع 
 دانشگاه) برسانند.

 اي/دانشگاهی باشد.دانشکده اله چاپ شده نباید برگرفته از طرح پژوهشی درونمق :1 تبصره

 Scopus( المللیهاي معتبر بین/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشروط به نشر در نمایهنامهمقالات مستخرج از پایان :2 تبصره

& WOSباشند.)، نیز شامل تعهدات هسته پژوهشی می 

مقالات مشمول  اینالزحمه پرداخت خواهد شد. اپ شده در قالب هسته پژوهشی بر اساس قرارداد، حقبه مقاله چ :3تبصره 
 علمی دانشگاه نیز خواهند بود. هیأت اعضايهاي تشویق آثار و پژوهانه نامهشیوه

بق تاریخ انتشار با تاریخ انجامد، در صورت عدم تطاها و مقالات گاهی به طول میکه فرایند چاپ کتاببا توجه به این -4تبصره 
 گیرند.مراحل سه گانه قرارداد هسته پژوهشی، موارد ارسالی در صورت موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه مورد پذیرش قرار می

المللی که در فهرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش مقالات چاپ شده در مجلات بین -5تبصره 
 یا Sciences Citationیا  Social Sciences Citation Indexهايکم در یکی از پایگاهقرار داشته باشند و مجلاتی که دست پزشکی

Humanities Citiation Index گیرندشده باشند؛ با اولویت مندرج در جدول زیر، مورد حمایت قرار می هینما: 

 مقاله علمیجدول میزان حمایت از انتشار 
 مبلغ (ریال) نوع کتاب ردیف

 10التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Web of Science 250مقالات نمایه شده در پایگاه  1
 10التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q1 250مقالات نمایه شده در پایگاه  2
 10ادل دانشیار پایه التحقیق معساعت حق Scopus – Q2 125مقالات نمایه شده در پایگاه  3
 10التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q3 100مقالات نمایه شده در پایگاه  4
 10التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q4 50مقالات نمایه شده در پایگاه  5
 10التحقیق معادل دانشیار پایه حقساعت  Emerging Sources Citation Inde 75مقالات نمایه شده در پایگاه  6
 10التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق 40 پژوهشی -مقالات علمی 7

 

پژوهشی داخلی  –اند، مورد پذیرش نیست به جز مجلات علمی ) ثبت شدهScopus )Q4هاي با نمایه مقالاتی که در مجله :5تبصره 
 اند.نمایه شده Scopusکه در 

 شود.عنوان نمایه اصلی محسوب میاي در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، بالاترین نمایه بهریهاگر نش :6تبصره 

 



 

  :شده در مجلات داخلی و خارجیشرایط تخصیص اعتبار به مقالات چاپ :7تبصره 
 شده در مجله باشد.هاي تخصصی اعلاممقاله باید در زمینه :الف
 ن باشد.مقاله نباید در لیست سیاه وزارتی :ب

3-1-  

 باشند.در تعهدات خود می المللیمقاله بین 2حداقل هاي پژوهشی موظف به ارائه هسته :8تبصره 

 جدول میزان حمایت از انتشار کتاب
 مبلغ (ریال) نوع کتاب ردیف

 المللیتبیین نظریات بومی در انتشارات بین منظوربهتألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی  1
لتحقیق اساعت حق 180

 10معادل دانشیار پایه 

 المللیتبیین نظریات بومی در انتشارات بین منظوربهتألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی  2
التحقیق ساعت حق 125

 10معادل دانشیار پایه 

 .شود رمنتش داخلی معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصلی تألیف 3
التحقیق حق ساعت 125

 10معادل دانشیار پایه 

 مرجع کتاب تصنیف یا تألیف 4
التحقیق ساعت حق 100

 10معادل دانشیار پایه 

 درسی کتاب تصنیف یا تألیف 5
التحقیق ساعت حق 65

 10معادل دانشیار پایه 

 یانسان علوم تحول هايسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب تصنیف یا تألیف 6
التحقیق ساعت حق 45

 10معادل دانشیار پایه 

 )هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق( گردآوري 7
التحقیق ساعت حق 50

 10معادل دانشیار پایه 

 .شود رمنتش جهانی معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصلی تألیف 8
التحقیق ساعت حق 25

 10دانشیار پایه  معادل
 

، مدیر هسته پژوهشی موظف است در خصوص »کتاب انتشار از تیحما زانیم«پس از نهایی شدن آثار مندرج در جدول  :9تبصره 
چاپ اثر ابتدا در انتشارات اقدام لازم را انجام دهد. در صورت عدم تطابق با مقررات مرکز انتشارات و عدم پذیرش در شوراي انتشارات 

 بایست مجوز مرکز انتشارات مبنی بر موافقت با چاپ اثر توسط هر ناشر معتبر دیگري را نیز اخذ نماید.ه، میدانشگا
یسه قابل رئ هیأت تأییدبه حمایت از انتشار مقالات و کتب سالیانه با درخواست معاونت پژوهشی و  یافتهتخصیصمبالغ  :10تبصره 

 تغییر است.
اه علامه علمی دانشگ هیأت اعضاينامه تشویق آثار و پژوهانه المللی، به آیینیاز انتشارات معتبر بینتعیین امت منظوربه :11تبصره 

 طباطبائی استناد خواهد شد.
هاي مندرج در ماده الزحمه سایر فعالیتهاي پژوهشی انتشار مقالات علمی یا کتاب است. پرداخت حقتعهد اصلی هسته :12تبصره 

 گیرد.خصوص صورت می ایننامه و سایر مصوبات موجود در دانشگاه در ، دستورالعمل، آییننامهشیوهنامه طبق شیوه این 4

 

 



 

 :هاي پژوهشینحوه تأمین منابع مالی و پرداخت هسته -9ماده 

ح جدول الزحمه به شرنامه، پرداخت حقشیوه این 8هاي پژوهشی در چارچوب ماده توسط مدیران هسته شدهانجامپس ارائه تعهدات 
 :ذیل است

 

 
 نوع آثار  

 نحوه پرداخت

چاپ مقاله در مجلات معتبر 
 المللی (مقالات خارجی)بین

چاپ مقاله در مجلات معتبر 
داخلی (مقالات علمی 

 پژوهشی)

چاپ کتاب تألیفی و یا 
 گردآوري

درصد پرداخت از اعتبار 
 هسته) اعضايپژوهانه (مدیر/

60% 80% 80% 

 درصد پرداخت از اعتبار
 معاونت پژوهشی دانشگاه

40% 20% 20% 

 

از محل پژوهانه به مدیر هسته پژوهشی پرداخت خواهد شد و  پرداختپیشعنوان تعهد هنگام انعقاد قرارداد، به %15 :1تبصره 
 الذکر قابل پرداخت است.مبلغ مطابق جدول فوق ماندهیباق

 %20پرداخت) قابل پرداخت و مبلغ (پس از کسر پیش %80یا مقاله،  در صورت ارائه گواهی چاپ معتبر براي چاپ کتاب :2تبصره 
 مانده، پس از چاپ مقاله/کتاب و همراه با سایر تعهدات مراحل بعد قابل پرداخت است.باقی

 يراب خود پژوهانه اعتبار از توانندیم دارند، تیعضو یپژوهش هسته در که یطباطبائ علامه دانشگاه یعلم هیأت اعضاي :3تبصره 
 .ندینما استفاده قرارداد در مندرج تعهدات پرداخت

 یالمللنیب معتبر مجلات در مقاله چاپالزحمه کفاف پرداخت حق که پژوهانه مدیر یا عضو هسته پژوهشیدر صورتی :4تبصره 
 شود.دانشگاه پرداخت می یپژوهش الزحمه مربوط از محل اعتبارحق %100را ندهد،  )یخارج مقالات(

 يهااستیس ياجرامنظور هبو  دانشگاه یپژوهش معاونت سفارش به وهاي پژوهشی اولویت اساس برپژوهشی  اگر هسته :5 تبصره
 .شدخواهد  پرداختدانشگاه  یپژوهش محل اعتبار از آن بودجه %100 شود، لیتشک معاونت این

وهشی ارتباط دانشگاه با صنعت تشکیل شود، اعتبار پژوهشی در راستاي اجراي یک یا چند قرارداد طرح پژ اگر هسته :6تبصره 
دهنده طرح از طریق انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه و با رعایت سایر هاي اجرائی و صنعتی سفارشآن از دستگاه موردنیاز

 هاي پژوهشی خارج از دانشگاه تأمین خواهد شد.ضوابط و مقررات طرح

 :تهنظارت بر عملکرد هس -10ماده 

بق را ط عهده معاونت پژوهشی دانشکده است. معاونت پژوهشی دانشکده گزارش عملکرد هسته نظارت بر عملکرد هسته بر -
طور منظم از طریق مدیر هسته دریافت و به معاونت پژوهشی دانشگاه شده است، به بندي که براي آن تصویببرنامه زمان

 ارسال خواهد کرد.

 



 

 است. م یا توقف فعالیت هسته گزارش ارسالی از دانشکدهملاك بررسی در خصوص تداو -
 

به  29/08/1398به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  18/12/1397تبصره در تاریخ  25ماده و  10نامه در شیوه این
 رئیسه دانشگاه رسید. هیأتتصویب 

  

 



 

 تعالیباسمه

 

 

 

 

 پرسشنامه

 پژوهشی درخواست تأسیس هستۀ

را به  پرسشنامه اینهاي پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی براي آغاز فعالیت، مدیر هسته باید نامه هستهشیوه 7ماده  1بند  با استناد
شود. بدیهی است انعقاد قرارداد اي تنظیم میها، قراردادهاي جداگانهشوراهاي مربوط برساند و براي اجراي هر یک از برنامه تأیید

 گیرد.هاي هسته صورت میو تطابق با برنامه ربطذيها و واحدهاي پژوهشی ظارت معاونت پژوهشی دانشکدهاجراي هسته تنها با ن

 

 

 

  :هستهعنوان 

 : مدیر هسته و نام خانوادگی نام

    : / پژوهشی گروه آموزشی

      :مرکز پژوهشی / دانشکده

 :تاریخ تکمیل فرم

 

 



 

 عنوان هسته:  -1

 به فارسی: –الف 

 هاي خارجی:به یکی از زبان –ب 

 

 هسته: دیرمشخصات م -2

 دانشکده / پژوهشیگروه آموزشی دانشگاهی مرتبه تحصیلی رشته نام خانوادگینام و 

     

 

 هسته: همکارانیا  همکارمشخصات  -3

 نام

 خانوادگی و نام 

 وابستگی  وضعیت اشتغال

 سازمانی

 محل

 عضو  کارشناس دانشجو ءامضا 

کارشناسی  کارشناسی علمیهیأت
 ارشد

کارشناسی  دکتري
 ارشد

 دکتري

         

         

         

         

 

  

 



 

 : برنامه سه ساله هسته -4

 هاي پژوهشی دانشگاه در جدول زیر ارائه نماید:نامه هستهشیوه 4مفاد ماده  تیرعاهاي کلی هسته را با مدیر هسته باید برنامه

 سال ردیف
 و تعداد فعالیت موضوع

 کتاب مقاله

1 
 

 سال اول

 Web Of Scienceمقاله نمایه شده در پایگاه «...» چاپ 

  Scopusنمایه شده در پایگاه  مقاله«...» چاپ 

 ISCچاپ مقاله علمی ـ پژوهشی نمایه شده در پایگاه 

 Emerging Sources پایگاه در نمایه شده شده مقاله«...» چاپ 
Citation 
 Index 

 المللیینب انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 اخلید انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب «...»تصنیف  یا تألیف

 مرجع کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 درسی کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 انسانی لومع تحول هايسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 )هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق( گردآوري کتاب«...» 

 یجهان معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل «...»تألیف 
 .شود منتشر

 یداخل معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل«...»  تألیف
 .شود منتشر

 سال دوم 2

 Web Of Scienceمقاله نمایه شده در پایگاه «...» چاپ 

  Scopusنمایه شده در پایگاه  مقاله«...» چاپ 

 ISCچاپ مقاله علمی ـ پژوهشی نمایه شده در پایگاه 

 Emerging Sources پایگاه در شده شدهنمایه  مقاله«...» چاپ 
Citation 
 Index 

 المللیینب انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 اخلید انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب «...»تصنیف  یا تألیف

 مرجع کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 درسی کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 انسانی لومع تحول هايسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 )هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق( گردآوري کتاب«...» 

 یجهان معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل «...»تألیف 
 .شود منتشر

 یداخل معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل«...»  تألیف
 .شود منتشر

 سال سوم 3

 Web Of Scienceنمایه شده در پایگاه  مقاله» «...چاپ 

  Scopusنمایه شده در پایگاه  مقاله«...» چاپ 

 ISCشده در پایگاه چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی نمایه 

 Emerging Sources پایگاه در نمایه شده شده مقاله«...» چاپ 
Citation 
 Index 

 المللیینب انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 اخلید راتانتشا در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب «...»تصنیف  یا تألیف

 مرجع کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 درسی کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 انسانی لومع تحول هايسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب«...»  تصنیف یا تألیف

 )هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق( گردآوري کتاب«...» 

 یجهان معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل «...»تألیف 
 .شود منتشر

 یداخل معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل«...»  تألیف
 .شود منتشر

 



 

 و اختراع ثبتهاي هسته اعم از تـ مدیر هسته براي تقویت هسته و در راستاي اجراي تعهدات موضوع قرارداد موظف است آمار سایر فعالی4ـ 1
 بازنگري، سخنرانی ،المللیبینملی/  کارگاه، المللیبین پروژه، اجرایی هايدستگاه با نشست، نشریه اندازيراه، نقد جلسات، نقد يهاکرسی اجراي

تحقیقاتی را که  هايپروژه اجراي در مشارکت، دانشجویی نامهپایان هدفمندکردن، نخبگان همکاري و جلب، همایش در شرکت، دروس سرفصل
را در پایان هر مرحله به صورت کتبی به  گیردمیهاي آن طبق ساز وکارهاي قانونی دانشگاه صورت قرارداد نیست و پرداخت اینجزء موضوع 

 معاونت پژوهشی ارائه دهد.

 جانبی هسته:  هايفعالیت

  اختراع ...»«ثبت ـ 

 نقد کرسی «...» ـ اجراي

 اجرایی هايدستگاه با نشست«...» ـ برگزاري 

 المللیبین کارگاه/  کارگاه«...» ـ ایجاد 

 سخنرانی«...» ـ برگزاري 

 همایش «...»در  ـ شرکت

 ها به تفکیک سال:نحوه اجراي برنامه -5

 قسمت باید شرح مختصري از پیشنهاد اجراي هسته آورده شود. ایندر  توضیح:

  : هابرنامههاي اجراي اهداف، اهمیت و ضرورت

  مورد استفاده:  هايتکنیکها و ترین روشعمده

  ترین منابع پژوهشی (داخلی و خارجی):عمده

 

 ماه) 36: ............... (حداکثر فعالیت هستهبینی زمان لازم براي پیش -6

  

 



 

 جدول زمانی مراحل پیشرفت کار: -7

 مدت به ماه شرح پیشرفت کار مراحل

  مقاله، ... کتاب...  اولسال 

  ... مقاله، ... کتاب دوم سال

  ... مقاله، ... کتاب سوم سال

 محل اجراي هسته:  -8

 

 

 هسته: اعضايو سایر  دیرم الزحمهحق -9

مًا به سته مستقیمدیر ه تأییدهسته مشخص شود تا دانشگاه بر اساس درصد تعیین شده، پرداخت را پس از  اعضايقسمت باید سهم ریالی هر یک از  ایندر 
 حساب اعضاء واریز شود. 

 نام 

 و نام خانوادگی

 مرتبه مسئولیت در هسته

 علمی 

 کل 

 ساعات کار

 درصد 

 مشارکت

 شماره 

 عضو مدیر حساب

       

       

       

       

       

       

 

 تعهد: -10

ی مسئولیت اجراي این ئدانشگاه علامه طباطبا  دانشکده      / پژوهشی          عضو هیأت علمی گروه آموزشی   جانباین
 .فتیاخواهد  انتشار صرفاً با نام دانشگاهاین هسته فعالیت دارم نتایج پذیرم و اعلام میو مقررات مالی دانشگاه می نامه مربوطشیوههسته را بر اساس 

 نام و نام خانوادگی مجري هسته:

 امضا:

 تاریخ:

 شی دانشکده/ مرکز پژوهشی:                                            امضاي معاون پژوه

 



 

 تاریخ:

 پیوست: مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز پژوهشی

 

 

 

  

 تاریخ تصویب نام شورا
  شوراي پژوهشی دانشکده

 


