
 دانشگاه علم و صنعت ایران دستورالعمل اجرایی قطب هاي علمی
 

میان قطب قطب هاي علمی دانشگاه و تعامل سازنده تر  سومجهت فعالیت دوره  راستاي فراهم آوري زیرساخت مناسبدر      
مصوب وزارت علوم، تحقیقات و  نامه و شیوه نامه تشکیل قطب علمیبا عنایت به کلیه مفاد آیین دانشکده و دانشگاه  هاي علمی،

نظیم و به تائید هیات رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ ت اجرایی قطب هاي علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دستورالعمل فناوري،
 تصویب قابل اجرا می باشد.

 
 انتخاب مدیر قطب علمی -1ماده 

  :می پذیردذیل صورت  اولویت هايدر نظر گرفتن با  و قطب علمیشوراي توسط  علمی انتخاب مدیر قطب -1-1
 علم و صنعت ایران ت علمی دانشگاههیئ عضو -1

 در میان اعضاي قطب دانشیار به باال بودن مرتبه علمی ادار -2

 بودن دکتراي تخصصی در موضوع قطب دارا -3

  اخذ مجوز تشکیل قطب زمان درباال  امتیازکسب  -4
 بودن تجربه مدیریت دارا -5

دانشگاه جهت معرفی به رئیس  معاون پژوهش و فناوريدو نفر به  علمی قطب شورايتوسط از میان افراد واجد شرایط  -1-2
 دانشگاه پیشنهاد می گردد و حکم مدیر قطب توسط رئیس دانشگاه صادر می گردد.

 
 محل دفتر قطب علمی -2ماده 

در اختیار قطب قرار رئیس دانشکده  هماهنگی و همکاري با ،مناسب کار دفتر ،از قطب علمی در راستاي حمایت دانشکده -2-1
 .می گیرد

 
 بکارگیري نیروي انسانی در قطب علمی -3ماده 

 امکان پذیر نمی باشد.بکارگیري نیروي ثابت در قطب  ،و قانونی با توجه به مسایل حقوقی -3-1
رئیس دانشکده با مشورت مدیر قطب  ،جهت امور دفتري قطب ،رئیس دانشکدهنقش تعاملی قطب علمی و در راستاي  -3-2

 معرفی می نماید. فردي را
 

 نحوه فعالیت هاي علمی -4ماده 
 براي اعضاء قطب از محل اعتبارات قطب اتیشرکت در کنفرانس، کارگاههاي آموزشی و دوره هاي تخصصی و فرصت مطالع -4-1

 .می باشددر دانشگاه شامل روال اخذ مجوز تابع مقررات و 
تابع  پردازيو کرسی هاي نظریه ، کارگاههاي آموزشی و دوره هاي تخصصی و ملی برگزاري کنفرانس هاي بین المللی -4-2

 و شامل روال اخذ مجوز در دانشگاه می باشد.مقررات 
بررسی و  شوراي قطب وتائید در صورت  ،و دانشگاه کتب علمی پژوهشی با نام قطب علمیو تصنیف و ترجمه تالیف  -4-3

 .می باشدامکان پذیر شوراي انتشارات دانشگاه  موافقت
 نشر مجالتچاپ و  شورايشوراي قطب و تائید در صورت  و دانشگاه، نام قطب علمی ایات تخصصی براه اندازي نشر -4-4

 مکان پذیر می باشد.ا دانشگاه



پژوهشی مذاکره انجام پروژه هاي اقتصادي جهت  -تواند با واحدهاي دیگر دانشگاهی و یا صنعتیمی مدیر قطب علمی -4-5
 باشد. پذیر میدانشگاه امکاندفتر همکاریهاي علمی و صنعتی  نماید، لیکن عقد قرار داد با امضاء مدیر

 
پژوهشی و یا قراردادهاي مدت کارگاهی یا  هاي آموزشی کوتاهتواند جهت عقد قرارداد برگزاري دورهمی مدیر قطب علمی -4-6

 می گردد. قراردادهاي مربوطه از طریق مراجع ذیربط دانشگاه منعقد  خدماتی مذاکره نماید، لیکن
 

نحوه هزینه کرد اعتبارات -5ماده   
 ات قطب می بایست در صورتجلسات ذکر گردد.تصمیم گیري در خصوص هزینه کرد اعتبار -5-1
رد. پذیانجام و تابع آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه قطب  شورايمی بایست با تائید  و هزینه ها کلیه درخواستهاي خرید -5-2

با امضاء رئیس  می بایست می باشدکه خریدهاي تجهیزاتی و آزمایشگاهی که جزء اموال قطب و دانشکده  می باشدبدیهی 
. سایر هزینه ها پس از تائید شوراي قطب و تائید آن از طرف معاون پژوهش و فناوري دانشگاه قابل انجام صورت پذیرددانشکده 

 خواهد بود.
 

 ارزیابی عملکرد قطب علمی -6ماده 
رئیس دانشکده ستحضار اتائید معاون پژوهش و فناوري و جهت کلیه صورتجلسات قطب را جهت می بایست مدیر قطب  -6-1

 ارسال نماید.
 قابلیت اجرا می یابند.  به عنوان نماینده رئیس دانشگاه مصوبات شوراي قطب پس از تائید معاون پژوهش و فناوري -6-2
مطابق فرم قطب علمی را  گزارش عملکرد سالیانه می بایستوزارتخانه عتف  یمدیر قطب عالوه بر آمار و اطالعات درخواست -6-3
الزم به ذکر  .ارائه نماید به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سند راهبردي دانشگاه تنظیم گردیده استا توجه به که ب ائه شدهار

 می باشد.در دانشگاه  فعالیت قطب ها ارزیابی عیارم ه گزارش ارسالی قطب به وزارتخانه عتفابهمر می باشد این اطالعات
 

دانشگاه صورت  ور می بایست از طریق معاون پژوهش و فناوريکلیه مکاتبات با دبیرخانه شوراي قطب هاي علمی کش -7ماده 
 پذیرد.

 
 کلیه قطب هاي علمی دانشگاه می توانند در پایگاه اینترنتی دانشگاه علم و صنعت ایران داراي زیر بخش باشند. -8ماده 

 
در مرجع رسیدگی به اختالف نظرات محتمل  ،دانشگاه به نمایندگی از سوي رئیس دانشگاه معاون پژوهش و فناوري -9ماده 

 می باشد.شوراي قطب یا قطب با سایر ارکان دانشگاه 


