
 

 هاي علمی دانشگاه قطب

 مقدمه 
در دهه هاي اخیر تو سط مجامع علمی در جهان ایجاد شده و توسعه ) Centers Of Exellence(قطبهاي علمی

رود از  انتظار می.ارتقاي کیفیت و تولید دانش فنی ایجاد رقابت سالم، نوآوري،: یافته است و اهداف عمده آنها عبارتند از
رهگذر ایجاد قطبهاي علمی سطح اموزش و پژوهش در کل کشور ارتقاءیابد و براي حلی مسائل و معضالت اساسی 

راهکارهاي اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 6در اجراي بند . کشور از طریق رشد و فناوري چاره جویی شود
تعدادي از دانشگاهها وموسسات آموزش ":دارد که اذعان می) 1379- 1383(و فرهنگی جمهوري اسالمی ایراناجتماعی 

عالی، مراکز و موسسسات پژوهشی به عنوان قطب و پایگاه اصلی رشته هاي مختلف علوم پیش بینی  و راهکارهاي 
هاي مختلف علوم در بلند مدت،  حمایتی اداري و مالی فنی و قانونی با هدف تبدیل آنها به مرکز پیشرفت علمی در حوزه

به تصویب وزیر علوم، 3/8/79تبصره در تاریخ 7ماده و 8آیین نامه قطبهاي علمی مشتمل بر "تنظیم خواهد شد 
آیین نامه، 1طبق ماده . به دانشگاهها ابالغ شد15/8/79مورخ1505/21طی بخشنامه شماره  تحقیقات و فناوري رسید و

اي درزمینه هاي آموزشی،  ستهکه داراي فعالیتهاي علمی و ویژگیهاي برج) آموزشی یا پژوهشی(به یک گروه علمی 
 .شود پژوهشی و همکاریهاي علمی و بین المللی باشد، قطب علمی گفته می

  :اهداف و وظایف قطبهاي علمی به شرح زیر بوده است

  دستیابی به آخرین یافته هاي علمی و افزایش مشارکت در گسترش  مرزهاي دانش و اعتالي موقعیت
 علمی کشور

 یشمندان تراز اول؛تربیت پژوهشگران و اند 

 ایجاد محیطی پویا و مولد علم ؛ 

 برقراري ارتباطات موثر بین المللی ؛ 

 جذب اعضاي هیات علمی و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور؛ 

  انجام دادن پژوهشهاي الزم براي حل معضالت اساسی کشور؛ 

 الی؛دایر کردن رشته هاي جدید مورد نیاز کشور در سطوح ع 

  

 تعریف قطبهاي علمی

که داراي فعالیتهاي علمی و ویژگیهاي برجسته ) آموزشی یا پژوهشی(آیین نامه، به یک گروه علمی  1طبق ماده 
 .اي در زمینه هاي آموزشی، پژوهشی و همکاریهاي علمی وبین المللی باشد، قطب علمی گفته می شود



 شرایط الزم براي قطب علمی شدن

عضو هیات علمی استاد و دانشیار  7حداقل (هر گروه آموزشی یا پژوهشی به شرط داشتن یک هسته علمی قوي 
و ارائه یک برنامه پنج ساله براي تحقق هدفهاي ) سال اخیر 5با عملکرد آموزشی و پژوهشی برجسته در طول 

 .اضی احراز عنوان قطب علمی شودقطبهاي علمی باتکیه بر مزیتهاي نسبی و نیازهاي آتی کشور می تواند متق

 فرایند شناسایی قطبهاي علمی

 :شناسایی قطبهاي علمی طی مراحل زیر صورت می گیرد

 درخواست از سوي گروههاي واجد شرایط؛

همکاریهاي علمی و بین المللی و  پزوهشی،ارزیابی قابلیتهاي گروه متقاضی از لحاظ عملکرد آموزشی،  
 افزاري؛امکانات سخت افزاري و نرم 

 ارائه برنامه از سوي گروه متقاضی؛ 

 ارزیابی برنامه در کمیسیون تخصصی؛

 تصویب در شوراي قطبهاي علمی و ابالغ آن؛ 

 شوراي قطبهاي علمی

آیین نامه قطبهاي علمی به منظور شناسایی، حمایت، نظارت و ارزیابی  6شوراي قطبهاي علمی مطابق مفاد ماده 
اعضاي شوراي قطبهاي علمی با توجه به اصالح انجام شده طی نامه شماره . تقطبهاي علمی تشکیل شده اس

 :عبارتند از 3/8/82مورخ  1590/135

 ؛)رئیس شورا(وزیر علوم، تحقیقات و فناوري 

 ؛)نایب رئیس شورا( معاون آموزشی وزارت 

 معاون پژوهشی وزارت؛

 معاون فناوري وزارت؛

 سالمی ایران؛معاون پژوهشی فرهنگستان علوم جهوري ا 



 تا هفت نفر از اعضاي هیات علمی برجسته کشور؛ سه 

 ؛)دبیرشورا(رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی

 حمایت از قطبهاي علمی

راهکارهاي اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  9بر اساس بند 
 :می داردکه اذعان ) 1379- 1383(ایران 

 ".از ایجاد مراکز و قطبهاي علمی و فناوري در کشور حمایت شده و زمینه هاي توسعه آنها فراهم شود "

در ضمن اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ردیف اعتباري ) 1379(از ابتداي برنامه سوم توسعه 
اعتبارات این ردیف بر اساس برنامه و مستقلی با عنوان تحقق قطبهاي علمی کشور ایجاد شده است که توزیع 

 .عملکرد قطبهاي علمی زیر نظر شوراي قطبهاي علمی و توسط دبیرخانه شوراي مذکور انجام می شود


