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  :1ماده 
سبصي اهش ّبي پژٍّطی طالة ٍ ًْبديٌِقَيت اًگيضُخْت تتطکلی طلجگی است كِ  پژٍّطی ياًدو 

دس هشاكض تخػػی ٍ دس چْبس چَة ضَاثط ٍ هقشسات هشكض هذيشيت حَصُ ّبي ػلويِ خَاّشاى  ،پژٍّص

 .دگشدتطکيل هی ريلثب اّذاف  هَسسبت آهَصش ػبلی حَصٍي 

 

 :2ماده 

 : است شيصثِ ضشح ًدوي ااّذاف 

 طالة؛پژٍّطی  استقبء هْبست ، خزة ٍضٌبسبيی-1-2

 ّب؛ سي ثْيٌِ اص ظشفيت ّب ٍ فشغتّذايت، خْت دّی ٍ تثجيت اًگيضُ ّبي پژٍّطی ٍ ثْشُ ثشدا -2-2

 ؛قِ هٌذاى هسعؼذ ٍ حوبيت اص آًْبػالپژٍّطی  ثِ فؼليت سسبًذى قبثليتاستقبء هْبست ٍ 

 ؛ػلوی هيبى طالةبس گشٍّی ٍ سقبثت ًْبديٌِ سبصي فشٌّگ ك -3-2

 ؛بظشُ ٍ آهبدگی ثشاي ًظشيِ پشداصيٍ ايدبد تَاًبيی تحليل ٍ ًقذ ٍ هٌآصاد اًذيطی  تقَيت سٍحيِ -4-2

 قِ هٌذاى هسعؼذ ٍ حوبيت اص آًْب؛استقبء هْبست ٍ ثِ فؼليت سسبًذى قبثليت پژٍّطی ػال  -5-2

 ؛ثِ كيفی سبصي تکبليف پژٍّطی طالةكوک   -6-2

 ؛ػالقوٌذاى پژٍّطگشيسبصهبًذّی  -7-2

 تؼويق داًص ٍ ثيٌص ػلوی طالة. -8-2

 

   :3ماده  
 كٌذ.هَسسبت آهَصش ػبلی فؼبليت هی ٍ صيش ًظشگشٍُ ػلوی هشاكض تخػػی يب اًدوي  ثب هحَسيت طالة 

 

   :4ماده 
 ضَد:ًدوي ثب داضعي ضشايط صيشتطکيل هیا

 ؛هکبى  هٌبست ثشاي فؼبليت اػضبء -1-4

 ؛اهکبًبت ًشم افضاسي ٍ سخت افضاسيتأهيي ّضيٌِ ّب ٍ  -2-4
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 گشٍُ ػلوی هشكضّبي هشثَطِ ثب تأييذيذ هعؼْذ، هدشة ٍ هعخػع دس گشايصدسعشسی ثِ اسبت -3-4

 ؛يب هَسسِ آهَصش ػبلی تخػػی

سضعِ يب ًفش دس  12ًفش،  55كوعش اص دثب تؼذاگشايص ّش سضعِ يب  ًفش هعقبضی ػضَيت دس  8حذاقل  -4-4

 .دس ٍاحذّبي آهَصضیطلجِ ًفش 155گشايص ثبالي سضعِ يب ًفش دس  15ًفش ٍ  155تب  55گشايص ثيي 

 

 :   5ماده 

 ًدوي ثِ ضشح صيشاست :اضشايط اػضب 

 ؛هسعؼذ ٍ ػالقِ هٌذ ثِ تحقيق -1-5

   ؛سبػت دس ّفعِ 2وي ثِ هذت حذاقل ًدااهکبى هطبسكت دس ثشًبهِ ّبي  -2-5

  ؛ًدوياهعؼْذ ثِ اًدبم فؼبليت ّب ٍ ثشًبهِ ّبي  -3-5 

 .سبثقِ ػضَيت هَثش دس كبًَى پژٍّطی -4-5

ًظش سا اص ساُ ديگشي ثِ دست آٍسدُ ثبضذ ٍ يب اهکبى كست تَاًوٌذي هَسد  : چٌبًچِ هعقبضی،1تجػشُ 
 دسخَاست ػضَيت ثذٍى سبثقِ دس كبًَى ثالهبًغ است. تأييذ ، ثبضذ آى ثب ػضَيت دس اًدوي ّوضهبى
 : ػضَيت اسبتيذ ٍ طالة فبسؽ العحػيل  دس اًدوي ثالهبًغ است. 2تجػشُ 

 

 :  6ماده 

 .استاداسُ آى  ثش ػْذُ دثيش اص تطکيل اًدوي، تأسيس اًدوي ثش ػْذُ هؼبٍى پژٍّص است ٍ پس  

 

  : 7ماده 

اص  ًفشػلی الجذل 2ػضَ سسوی ٍ ًفش  3اػضبي آى ػجبستٌذ اص ًدوي داساي يک ّسعِ هشكضي است ٍاّش 

ٍ هػَثبت  ضًَذاػضب ثِ غَست سبالًِ اًعخبة هیي سبثقِ پژٍّطی هَفق ثَدُ ٍ ثب سأي طالثی كِ داسا

 ضَد.سأي پزيشفعِ هی 3هشكضي ثب حذاقل ّسعِ 

ثِ هٌظَس ايفبي ًقص ًظبستی ٍ پطعيجبًی  دس خلسِ حضَس   هی تَاًذ يب ًوبيٌذُ ٍي تجػشُ : هؼبٍى پژٍّص
 داضعِ ثبضذ.
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 : 8ماده 

هؼبٍى پژٍّص  ثش فؼبليت ّبي است ٍ  آهَصش ػبلی تخػػی يب هَسسِ ًدوي ثش ػْذُ هشكضاهسئَليت  

 ًدوي ًظبست داسد.ا

 

 : 9ماده 

سأي سبيش اػضبء ثِ هذت يک سبل اًعخبة  دثيشي اًدوي ثش ػْذُ يک ًفش اص اػضبء ّسعِ هشكضي است كِ ثب

 ثؼذ ثالهبًغ است. هدذد ٍي دس سبلاًعخبة  ٍهی ضَد 

 

 : 11ماده 

 ٍظبيف صيش سا ثش ػْذُ داسد: ،هؼبٍى پژٍّص دس قجبل اًدوي 

 ؛پيگيشي ثشاي ايدبد اًدوي -1-15

 ؛پيگيشي ٍ خزة هٌبثغ هبلی ثشاي تذاٍم فؼبليت اًدوي -2-15

 ؛ّبي اًدويپيگيشي تؼبهالت اًدوي ثب هشاكض ٍ هَسسبت دس خػَظ ثشًبهِ ّب ٍ فؼبليتهسبػذت ٍ  -3-15

پژٍّطی اسعبى ٍ هػَثبت ّسعِ هشكضي -حوبيت اص اخشاي ثشًبهِ ّبي اثالغی هشكض يب ضَساي ػلوی -4-15

  ؛اًدوي

 ؛ّب ي ثشًبهًِظبست ثش حسي اخشا -5-15

 .اًدويهشثَطِ اص دثيشّبي اخز گضاسشپيگيشي  -6-15

 

   : 11ماده 

 ٍظبيف ّسعِ هشكضي ػجبستٌذ اص:

 ؛ضٌبسبيی ٍ سبصهبًذّی ًيشٍّبي هسعؼذ ٍ ػالقوٌذ ثِ پژٍّصّبي تبييذ گضاسش -1-11
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يب  اص سَي هشكض  كلی اثالغیّبي َدخِ سبالًِ ثش اسبس خط هطیٍ ث ثشسسی ٍ تػَيت  ثشًبهِ -2-11

 ؛هذيشيت اسعبى

 ؛ّبي پژٍّطیتطکيل گشٍُگيشي ًسجت ثِ تػوين -3-11

 ؛هشاكض ٍ هَسسبت آهَصش ػبلیسبيش ي ّب تؼبهل ثب اًدوي -4-11

اًدوي ثِ غَست ّبي اًدبم ضذُ دس ّبي هشتجط ثب اًعطبس ًعبيح پژٍّصثشسسی ٍ تػَيت ثشًبهِ -5-11

 ؛، هدبصي ٍ.....هکعَة

 ؛سي ٍآسيت ضٌبسی ثشًبهِ ّبي اًدويّبي  سٌدص اثشگزاثشسسی گضاسش -6-11

 حَصٍي؛ ذ ثِ هذيشيت هشكض تخػػی يب هَسسِ آهَصش ػبلیثشسسی ٍ پيطٌْبد ثشًبهِ ّبي خذي -7-11

 هؼبٍى پژٍّص اص طشيق دثيش اًدوي. ثشسسی ٍ تبييذ گضاسش ػولکشد سبالًِ خْت اسائِ ثِ -8-11

 

 :  12ماده  

 سا ثشػْذُ داسد:   ٍ اقذاهبت صيشدثيش اًدوي ٍظبيف 

اص طالة  ٍ تؼبهل هسعوش  طالة دسخػَظ ثشًبهِ ّبي اًدوي ٍ ضٌبسبيی ٍ ثجت ًبماطالع سسبًی ثِ  -1-12

 ؛ثب آًْب

هشكض تخػػی يب گشٍُ ػلوی ثِ  آًْبٍ هؼشفی  ثب هطَست هؼبٍى پژٍّص اسعبداى هَسد ًيبص ضٌبسبيی -2-12

 ؛تبييذ ايطبى ٍ پيگيشي هَسسِ آهَصش ػبلی 

ّبي گشٍُّذايت ٍ پطعيجبًی ػلوی پژٍّطی ٍ اًدبم فؼبليت ّبيْت ّوبٌّگی ثب اسبتيذ تبييذ ضذُ خ -3-12

 ؛پژٍّطی

 ؛شاي ثشًبهِ ّبي هػَة ّسعِ هشكضيّوبٌّگی ٍاخ -4-12

 ؛تؼبهل ٍ ّن اًذيطی ثبسبيش اًدوي ّب -5-12
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 ػضب ّسعِ هشكضي ٍ ثشگضاسي خلسبت؛ّوبٌّگی ثب ا -6-12

  پژٍّص پس اص تبييذ ّسعِ هشكضي؛سبالًِ ٍ اسايِ ثِ هؼبٍى  تٌظين ثشًبهِ ٍ ثَدخِ -7-12

 ؛ت ّبي اًدوي اص طشيق هؼبٍى پژٍّصاقذام ثشاي اًؼکبس فؼبلي -8-12

  ؛پيطٌْبد دس ثبسُ تطکيل گشٍُ ّبي پژٍّطی -9-12

 ؛ّبّبي داخلی ٍ دسعَسالؼولًبهِتٌظين آييي -15-12

 ؛هػَثبت خلسبت ٍ اخشايی كشدى آًْبپيگيشي  -11-12

 ؛ٍى پژٍّص پس اص تبييذ ّسعِ هشكضيّبي دٍسُ اي خْت اسائِ ثِ هؼبتٌظين گضاسش-12-12

 ي ٍآسيت ضٌبسی ثشًبهِ ّبي اًدوي.سٌدص اثشگزاس ّبيتٌظين گضاسش -13-12

 

 :  13ماده 

 :  است  هشكض تخػػی يب هَسسِ آهَصش ػبلیگيشي دسخػَظ هَاسد صيش ثشػْذُ هذيش تػوين 

 ؛اًدوي ٍاػطبي هدَص ثِ آًْبًذاصي ثشسسی دسخَاست ثشاي ساُ ا -1-13

  ؛ثَدخِ پيطٌْبد ضذُ اص سَي اًدويثشًبهِ ٍ تبييذ  -2-13

  ؛ثشسسی ٍ اتخبر تػوين ًسجت ثِ اًعطبس آثبس پژٍّطی تأييذ ضذُ -3-13

 ؛اًدوياػضبي گيشي تحقق اهعيبصات دس ًظش گشفعِ ضذُ ثشاي پي -4-13

 .خْت ضشكت دس فؼبليت ّبي پژٍّطی ًبهِ ثشاي اػضبء اًدويغذٍس هؼشفی -5-13

 .هذيش هَظف است اص تبسيس اًدوي حوبيت كٌذ، ايي آييي ًبهِ 4هبدُ  4دس غَست تحقق ثٌذ تجػشُ : 
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 : 41ه دما

 : است اص ٌذٍظبيف اػضبء اًدوي ػجبست

 اًعخبة اػضبء ّسعِ هشكضي؛ دس ضشكت -1-14

 ٍ ّوشاّی ٍ تجؼيت اص تػوين خوؼی؛ ضشكت دس  اًدبم كبسگشٍّی -2-14

   ؛ٍ اهَس ٍاگزاس ضذُ اص سَي دثيش هشكضي ي هػَة اص طشف ّسعِاًدبم ثشًبهِ ّب -3-14

 ي ًبهِ ّبي داخلی ٍ هػَثبت اًدوي.سػبيت آيي -4-14

 

 :  15ماده 

 : ضًَذدوي اص اهعيبصات صيش ثشخَسداس هیاػضبء اً

 پژٍّطی؛اهعيبص ػضَيت دسكبسًبهِ ثجت  -1-15

ّب ٍ  گيشي ٍ فؼبليت دس هشاكض ٍ هَسسبت پژٍّطی حَصٍي ) پژٍّطگبُاٍلَيت دس ثِ كبس -2-15

 ؛پژٍّطکذُ ّب ٍ...(

  ؛ّبي پژٍّطگشياٍلَيت دس ضشكت دس كبسگبُ  -3-15

  ؛حوبيت اص تذٍيي ٍ چبح ٍ ًطش آثبس پژٍّطی -4-15

 اص اهعيبص ٍسٍد ثِ هقبطغ ثبالتش؛ ثشخَسداسي -5-15

  هضايبي پژٍّطی؛اٍلَيت دس ثشخَسداسي اص تسْيالت ٍ اهکبًبت سفبّی ٍ  -6-15

 ؛آهَصيّبي كبسگبّی  ٍ هْبستاّيٌبهِ هؼعجش ثؼذ اص اتوبم دٍسُغذٍس گَ -7-15

 ّبي ػلوی، اسدٍّبي ػلوی پژٍّطی ٍ .... ؛ضشكت دس  ًطست -8-15

 

 

 : 16ماده 

، خبتوِ هی  5هٌذسج دس هبدُ ػضَيت اػضب ثب اًػشاف كعجی ػضَ يب اص دست دادى يکی اص ضشايط الصم 

 بثذ.ي



7 

 

 

 

 به تاييد 6934شهريور ماه و  شد شورای معاونت پژوهش بررسی تبصره در 4ماده و61نامه در اين آيين

 رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا است. اعضاء

 من اهلل التوفيق وعليه التكالن                                                                                      

 

 

 

 


