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 به نام خدا

  تخصصیپژوهشی چندهای خوشه حمایت ازنامه شیوه

 تعاریف 1ماده 
 : تخصصیچند پژوهشی خوشه -1-1

علمی دستیار پژوهشی، پژوهشگران اعضای هیأت علمی دانشگاه، اعضای هیأت  شامل تخصصی گروهی
 امهبا یک برنکارشناسان آزمایشگاه که  و های دکتری و کارشناسی ارشدادکتری، دانشجویان دورهپس

شده و تشکیل سال  ۳به مدت های پژوهشی کشور در راستای اولویت پیشروتخصصی و ندچپژوهشی 
 .گیردمورد حمایت قرار می

 پژوهشی:  خوشهسرپرست  -1-2
 و فناوری علمپژوهشی مدون در مرزهای  دارای برنامه و پژوهشگاهیا عضو برجسته هیأت علمی دانشگاه 

 هده دارد.عکه راهبری خوشه پژوهشی چند تخصصی را بر  ئلهسو دارای رویکرد حل م

  خوشه:برنامه  -1-۳
 یشنهادیسرپرست پ قیو از طر هیتهخوشه  یاصل یاعضا توسط که چند تخصصی یژوهشپ خوشه برنامه

 . شودیمبه صندوق ارسال  بیو تصو یبررس یبراخوشه 

 

 اهداف 2ماده 
ادان ای از استمتشکل از مجموعه ند تخصصیچو  ایرشتهبا فعالیت بینهای پژوهشی خوشهتشکیل  -2-1

 برجسته 
ل و مسائ کشورنیازهای های علمی و به سمت اولویت و پیشرو دانشگاهیی هاتوسعه و هدایت پژوهش -2-2

 نوپدید
 و پیشرونوپدید های المللی در عرصهبینعلمی ارتباطات  توسعه -2-۳
وسعه ت یسوبهها آن دادنسوقها و دانشگاه آموختگاندانشبین در  انیبندانشال پایدار و غافزایش اشت -2-4

 فناوری

 

 ساختار 3ماده 
 پژوهشی عبارتند از: خوشهاعضای هر  

 الزم است حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: خوشه: سرپرست هر خوشهسرپرست  -۳-1
 Essential Scienceحوزه تخصصی خود )بر اساس  برتر جهانی در دانشمندان %1جزو فهرست  -1

Indicators  .باشد ) 
 یاستثنابه) استناد دریافتی به مقاالت خود 2۵۰۰دارای حداقل  Web of scienceبر اساس اطالعات  -2

 باشد. مقاالت پرنویسنده(

 باشد. JCRبرتر فهرست  %1نویسنده مسئول حداقل دارای یک مقاله در مجالت  عنوانبه -۳
با از ارسال پیشنهاده . این مورد الزم است قبل دارای خدمات برجسته در حل مشکالت جامعه باشد -4

 .دبرسدر صندوق  واحد مربوطه دییتأبه  ،از سوی داوطلب ارائه مستندات
 باشد. و اصلی ضیا عسرپرست خوشه تنها در یک  تواندیمعلمی  أتیه: هر عضو 1تبصره 
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با نقش و تعهدات شفاف در علمی  مؤسساتا ی هادانشگاهدیگر از  عضو هیأت علمی دوحداقل وجود  -۳-2
حداقل . (یکشاورزو  یانسانعلوم ،)علوم پایه، فنی مهندسی، علوم پزشکی متفاوت کامالا  یهاتخصص با خوشه
ولویت در ا مؤسساتها و علمی سایر دانشگاه أتیهاستفاده از اعضای  در حوزه علوم پایه باشد.عضو اصلی یک 
 شود.عضو همکار توصیه می عنوانبههای معتبر جهان استفاده از اعضای هیات علمی دانشگاه است.

 در صورت نیاز اعضای هیأت علمی  نظرتحتادکتری پژوهشگران پس -۳-۳
 در صورت نیاز دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد -۳-4
 در صورت نیازان و پژوهشگران مجرب ارشناسک -۳-۵

 

 هاخوشهتشکیل  اجراییمراحل  4ماده 

 تشکیل خوشه پژوهشی یهاتیاولواعالم   -4-1
 .دیانمیمتعیین  پیشنهادههای موضوعی را برای دریافت صندوق اولویتدر  واحد مربوطهدر هر دوره از فراخوان، 

  شود.میهای بعد بازبینی ها بر اساس نیازها و بازخوردهای علمی در دورهاولویت

 پژوهشی خوشههای تشکیل پیشنهادهدریافت  -4-2

میل تک توسط استاد دارای شرایط سرپرستی خوشه از طریقپژوهشی  خوشه( ارائه درخواست تشکیل الف
 :نکهآ، مشروط به ذکر شده رعایت شرایطبا  چند تخصصی پژوهشی خوشهدر قالب فرم پیشنهاد  پیشنهاده

  ارائه شده دستاوردهای مورد انتظار روشن باشد. پیشنهادهدر 

  ای باشد.رشتهبین پیشنهادهموضوع 

 مشخص و معنادار باشد ،نقش متخصص هر رشته. 

  رشته تخصصی خود باشنداعضای اصلی خوشه از سرآمدان. 

 مربوطه هایکارگروهبه انتخاب  انیهای پژوهشی توسط داورخوشه هایپیشنهادههر یک از  داوری: -4-3

ارائه  کارگروهگیری به محرمانه تلقی شده و جهت تصمیم صورتبهگیرند. نظرات داوران مورد بررسی قرار می
 .شودیمبرتر جلسه ارائه و دفاع شفاهی برگزار  هایپیشنهادهدر صورت لزوم برای  خواهد شد.

در  هواحد مربوطارسالی از سوی اعضای هیأت علمی، برعهده  هایپیشنهادهبندی و تصویب مسئولیت اولویت
ی ، برجستگی علمفراخوانهای علمی اولویت بهباتوجهواحد این است.  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

های پیشنهادی آنان و و برنامه هاخوشهنامزدان سرپرستی و اعضای پیشنهادی  اخیرسال  ۵و سوابق پژوهشی 
 کند.بندی و تصویب میهای ارسالی را اولویتپیشنهاده ،همچنین نظرات تخصصی داوران

رئیس  میان نامهتفاهمبا انعقاد ها خوشهژوهشی، فعالیت پ خوشهپس از تصویب  :نامهمضای تفاهما -4-4

 شود.آغاز می پژوهشی خوشهصندوق و سرپرست 
 )در موارد خاص  ۳باید در یک دوره  چند تخصصیپژوهشی  خوشههر  :هر خوشه بروندادحداقل  -4-5

 باشد. 1جدول شماره مطابق حداقل دارای بروندادهای ساالنه  (ساله۵
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 تخصصیندچ یپژوهش خوشهمورد انتظار از  یبروندادها – 1 شماره جدول

ف
ردی

 

 سال سوم سال دوم سال اول برونداد
 چهارم سال

 )در صورت تمدید(
 پنجم سال

 )در صورت تمدید( 

1 
درصد  2۵ تا 1۰ *مقاالت در فهرست

  JCRفهرست 
4 4 4 4 4 

 JCR 2 2 2 2 2  فهرستدرصد 1۰مقاالت در فهرست  2

 ***JCR 1** 1  فهرستدرصد 1مقاالت در فهرست  ۳

 ***1 **1  ثبت پتنت اروپا، ژاپن یا آمریکا 4

۵ 
دانش فنی  یا نمونه محصول دارای مشتری یا 

 ارذگسرمایه
1** 1*** 

۶ 
و  یسربرطرح یا الیحه برای  سینوشیپارائه 
یک  به مجلس یا دولت برای حل بیتصو

 مسئله اساسی
1** 1*** 

۷ 
ا ی هاسازمانبرنامه اقدام به  سینوشیپارائه 
 یک مسئله اساسی های مسئول برای حلنهاد

1** 1*** 

 .امتیاز ندارد خوشهدر ارزیابی بروندادهای پژوهشی  JCRدرصد لیست  2۵*مقاالت خارج از محدوده 
 قبول است.  سال اول مورد ۳در  مورد ۷تا  ۳خروجی از مجموع بندهای  ۳به حداقل  یابیدست** 

 مورد قبول است.  (در صورت تمدید) ۵و  4مورد در سال   ۷تا  ۳خروجی از مجموع بندهای  ۳به حداقل  یابیدست*** 

  ارزیابی: -4-6
در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  واحد مربوطهصورت ساالنه از سوی پژوهشی به خوشهبروندادهای 

تعیین خواهد شد. سرپرست هر  این واحد توسطپژوهشی یک ناظر  خوشهگیرد. برای هر مورد ارزیابی قرار می
 صورت کتبی وبهرا پژوهشی خود  خوشهگزارش بروندادهای حاصل از فعالیت  گرددمی پژوهشی متعهد خوشه
گیرد. مورد ارزیابی قرار می های مربوطهکارگروهواحد و توسط  ،ناظر دییتأپس از کند. این گزارش  ارائه ماههشش

 صورتبهاست  ماههششگزارش  2که مجموع  سالهکیارزیابی ساالنه، گزارش عملکرد  منظوربهعالوه بر این 
ا بارزیابی ناظر شفاهی ارائه شود. گزارش  الزم است ،در صورت نیازارائه خواهد شد.  هرسالتجمیعی در پایان 

 است.  آن بعد ازپژوهشی برای سال  خوشههای فعالیتمالک تمدید مربوطه واحد  دییتأ

ژوهشی های پخوشهامکانات و امتیازات قابل تخصیص به  پژوهشی: خوشههای حمایتی از بسته -4-7

 : ردیگیدر برمموارد زیر را 

 داخت پژوهانه به اعضای هیأت علمیپر 

  برای یکی از اعضای اصلی  در سالالمللی خارج از کشور همایش بین 1پرداخت هزینه شرکت در
 خوشه

  زمانهمنفر  2و حداکثر  خوشه دکتریپژوهشگران پساپرداخت پژوهانه به  

  همکار خوشه دکتری پرداخت پژوهانه به دانشجویان 

 گیری از خدمات کارشناس آزمایشگاه؛بهره 

 برای مدت دو هفته در سال خوشههای دعوت از یک استاد خارجی مرتبط با موضوع هزینه 

  پژوهشی: خوشهاعتبارات  پرداخت -4-8
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انجام  هرسالمرحله در  2طی  پژوهشی بر اساس قرارداد منعقده خوشهیافته به هر اعتبارات تخصیص پرداخت -
 پذیرد. می
ار زببرای خرید مواد و وسایل و ساخت ا هزینهکمک عنوانبه درصد اعتبارات ساالنه 4۰حداقل برابر  یانهیهز -

 . کندینماولیه آزمایشگاه و کارگاه حمایت  یاندازراهشود. این برنامه از تجهیز و می الزم پرداخت
 قابل پرداخت است.المللی مالت بینپرسنلی و تعا یهانهیهزدرصد اعتبارات برای  ۶۰ا سقف ت -

 


