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 هشكض هذيشيت حَصُ ّبي ػلويِ خَاّشاى 

 هؼبًٍت پژٍّش
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 :1ماده 

  تشٍيح ٍ تثجيت فشٌّگ پژٍّش ٍ ايدبد ثٌيِ ٍ هْبست پژٍّشی طالة  خْتكبًَى تشکلی طلجگی است كِ 

دس هذاسس ػلويِ ثب اّذاف ريل  دس چبسچَة ضَاثط ٍ هقشسات هشكض هذيشيت حَصُ ّبي ػلويِ خَاّشاى

 گشدد.تشکيل هی

 

 :2ماده 

 است : صيشاّذاف كبًَى پژٍّشی ثِ ششح  

؛یّبي پژٍّشيی، خزة ٍ سشذ استؼذادشٌبسب -1-2   

 ّب؛ّب ٍفشطتثْيٌِ اص ظشفيتشی ٍ ثْشُ ثشداسي ّذايت ، خْت دّی ٍتقَيت اًگيضُ ّبي پژٍّ -2-2 

     ؛ٍ ثشاًگيختي خالقيت پژٍّشی طالة ايدبد ثيٌش ػلوی دس حذ شکَفبيی استؼذاد -3-2 

   ؛قِ هٌذاى هتتؼذ ٍ حوبيت اص نًْبػالدس ايدبد ثٌيِ ٍ هْبست پژٍّشی  -4-2  

  ؛فشٌّگ سبصي ثشاي كبس گشٍّی ٍ سقبثت ػلوی هيبى طالة  -5-2   

، نصاد اًذيشی ٍ نشٌبيی ثب  ًقذ ٍ هٌبظشُ ٍ حقيقت خَيی هجتٌی ثش نهَصُ سٍحيِ پشسشگشيايدبد   -6-2-  

  ؛ّبي ديٌی

 .كوک ثِ كيفی سبصي تکبليف پژٍّشی طالة -7-2

 

 : 3ماده  

 .كٌذي پژٍّشی هذسسِ  ػلويِ فؼبليت هیكبًَى ثب هحَسيت طالة ٍ صيش ًظش شَسا 

 

 :4ماده 

 شَد:هی بًَى ثب داشتي ششايط صيشتشکيلك

 ؛هکبى  هٌبست ثشاي فؼبليت اػضب -1-4
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؛تأهيي ّضيٌِ ّب ٍ اهکبًبت ًشم افضاسي ٍ سخت افضاسي -2-4   

دستشسی ثِ اسبتيذ  هتؼْذ ٍ هدشة ٍ هتخظض دس سشتِ ّبي هطبلؼبتی ثب تأييذ شَساي پژٍّشی  -3-4

؛هذسسِ  

تب  55دس هذاسس ثيي  ًفش  12، طلجِ ًفش 55كوتش اص  داساي ًفش هتقبضی ػضَيت دس هذاسس 8حذاقل  -4-4 

.طلجًِفش 155ًفش دس هذاسس ثبالي 15ًفش ٍ  155  

 

 :  5ماده 

 ششايط اػضب  كبًَى ثِ ششح صيشاست :

؛هتتؼذ ٍ ػالقِ هٌذ ثِ تحقيق -1-5   

   ؛سبػت دس ّفتِ 2َى ثِ هذت حذاقل ّبي كبًاهکبى هشبسكت دس ثشًبهِ -2-5 

ّبي كبًَى؛ّب ٍ ثشًبهِم فؼبليتهتؼْذ ثِ اًدب -3-5   

؛)ٍسٍدي ديپلن ( ٍ پبيِ اٍل )ٍسٍدي سيکل( اٍل ًيوتبل اتوبم -4-5  

 .تجظشُ : ػضَيت اسبتيذ ٍ طالة فبسؽ التحظيل دس كبًَى ثالهبًغ است
 

 : 6ماده 

كبًَى است ٍ پس اص تشکيل كبًَى اداسُ نى  ثش ػْذُ دثيش هذسسِ تأسيس كبًَى ثش ػْذُ هؼبٍى پژٍّش 

 است.

 

 :(7ماده 

  اص  ًفش ػلی الجذل 2ػضَ سسوی ٍ ًفش 5ّش كبًَى داساي يک ّتتِ هشكضي است ٍ اػضبي نى ػجبستٌذ اص 

شًَذ ٍ هظَثبت ّتتِ هی ي سبيشاػضب ثِ طَست سبالًِ اًتخبةكِ ثب سأنشٌب ثِ اهَس پژٍّشی طالة 

 شَد. سأي پزيشفتِ هی 3هشكضي ثب حذاقل 
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ًوبيٌذُ ٍي  ثِ هٌظَس ايفبي ًقش ًظبستی ٍ پشتيجبًی هی تَاًذ دس خلتِ  يب هذسسِ تجظشُ : هؼبٍى پژٍّش

 .حضَس داشتِ ثبشذ

 

 :8ماده 

 هتئَليت  كبًَى ثش ػْذُ هذسسِ ػلويِ است ٍ  هؼبٍى پژٍّش ثش فؼبليت ّبي كبًَى ًظبست داسد.

 

 :9ماده 

اػضبء ثِ هذت يک سبل اًتخبة دثيشي كبًَى ثش ػْذُ يک ًفش اص اػضبء ّتتِ هشكضي است كِ ثبسأي سبيش 

 اًتخبة هدذد ٍي دس سبل ثؼذ ثالهبًغ است . ٍ هی شَد

 

 :11ماده 

 ٍظبيف صيش سا ثش ػْذُ داسد:هؼبٍى پژٍّشی هذسسِ دس قجبل كبًَى 

 ؛پيگيشي ثشاي ايدبد كبًَى دس هذسسِ -1-15

 ؛ثغ هبلی ثشاي تذاٍم فؼبليت كبًَىپيگيشي ٍخزة هٌب -2-15

 ؛ّبي كبًَىپيگيشي تؼبهالت كبًَى ثب هشاكض ٍ هَستبت دس خظَص ثشًبهِ ّب ٍ فؼبليتهتبػذت ٍ  -3-15

استبى ٍ هظَثبت ّتتِ هشكضي پژٍّشی -ّبي اثالغی هشكض يب شَساي ػلویحوبيت اص اخشاي ثشًبهِ -4-15

 كبًَى؛

 ؛ّبًظبست ثشحتي  اخشاي ثشًبهِ -5-15

 .هشثَطِ اص دثيش كبًَى ّبيپيگيشي اخز گضاسش -6-15

 

 : 11ماده 
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 ٍظبيف ّتتِ هشكضي ػجبستٌذ اص:

 ؛ّبي  شٌبسبيی ٍ سبصهبًذّی ًيشٍّبي هتتؼذ ٍ ػالقوٌذ ثِ پژٍّشتبييذ گضاسش -1-11

يب  اص سَي هشكض ّبي  كلی اثالغی ٍ ثَدخِ سبالًِ ثش اسبس خط هشی ثشسسی ٍ تظَيت  ثشًبهِ -2-11

 ؛هذيشيت استبى

 ؛ّبي هطبلؼبتیگيشي ًتجت ثِ تشکيل گشٍُ تظوين -3-11

 ؛تؼبهل ثب سبيش كبًَى ّب -4-11

ّبي اًدبم شذُ دس كبًَى ثِ طَست هکتَة ًشش ًتبيح پژٍّش ّبي هشتجط ثب ثشسسی ٍ تظَيت ثشًبهِ -5-11

 ؛، هدبصي ٍ.....

 ؛ّبي كبًَىسي ٍنسيت شٌبسی ثشًبهِّبي سٌدش اثشگزاثشسسی گضاسش -6-11

 ؛ّبي خذيذ ثِ هذيشيت هذسسِثشًبهِثشسسی ٍ پيشٌْبد  -7-11

 ثشسسی ٍ تبييذ گضاسش ػولکشد سبالًِ خْت اسائِ ثِ هؼبٍى پژٍّش هذسسِ اص طشيق دثيش كبًَى. -8-11

 

 

 : 12ماده  

 صيش سا ثشػْذُ داسد:  ٍ اقذاهبت دثيش كبًَى ٍظبيف 

اص طالة  ٍ تؼبهل هتتوش  ٍ شٌبسبيی ٍ ثجت ًبم كبًَىّبي الع سسبًی ثِ طالة دسخظَص ثشًبهِاط -1-12

 ؛ثب نًْب

 ٍهؼشفی نًْب هذسسِ ثب هشَست هؼبٍى پژٍّشّبي پژٍّشی ثشاي فؼبليت استبداى هَسد ًظششٌبسبيی  -2-12

  ؛ّشی هذسسِ ٍ پيگيشي تبييذ ايشبىثِ شَساي پژٍ

 ؛ّبي هطبلؼبتیّوبٌّگی ثب اسبتيذ تبييذ شذُ خْت ّذايت ٍ پشتيجبًی ػلوی گشٍُ -3-12
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 ؛شاي ثشًبهِ ّبي هظَة ّتتِ هشكضيّوبٌّگی ٍاخ -4-12

 ؛تؼبهل ٍ ّن اًذيشی ثب سبيش كبًَى ّب -5-12

  ؛هشكضي ٍ ثشگضاسي خلتبت ّوبٌّگی ثب اػضب ّتتِ -16-12

 ؛هظَثبت خلتبت ٍ اخشايی كشدى نًْبپيگيشي  -7-12

 ؛پژٍّش هذسسِ پس اص تأييذ ّتتِ هشكضيتٌظين ثشًبهِ ثَدخِ سبالًِ ٍ اسايِ ثِ هؼبٍى  -8-12

 ٍى پژٍّش؛اقذام ثشاي اًؼکبس فؼبليت ّبي كبًَى اص طشيق هؼب -9-12

  ؛پيشٌْبد دس ثبسُ تشکيل گشٍُ ّبي هطبلؼبتی -15-12

 ؛ّبّبي داخلی ٍ دستَسالؼولًبهِتٌظين نييي -11-12

 ؛اص تبييذ ّتتِ هشكضيّبي دٍسُ اي خْت اسائِ ثِ هؼبٍى پژٍّش پس تٌظين گضاسش-12-12

 ّبي كبًَى.ٌدش اثشگزاسي ٍنسيت شٌبسی ثشًبهِس ّبي تٌظين گضاسش -13-12

 

 : 13ماده 

 است: ثش ػْذُ هذيش هذسسِتظوين گيشي دسخظَص هَاسد صيش  

 ؛ًذاصي كبًَى ٍاػطبي هدَص ثِ نًْبثشاي ساُ اطالة ثشسسی دسخَاست  -1-13

 ؛خِ پيشٌْبد شذُ اص سَي كبًَى ّباػالم ًظش دس ثبسُ ثشًبهِ ثَد -2-13

 ؛نثبس پژٍّشی تأييذ شذًُششثشسسی ٍ اتخبر تظوين ًتجت ثِ  -3-13

 .اػضبء كبًَى خْت ششكت دس فؼبليت ّبي پژٍّشی طذٍس هؼشفی ًبهِ ثشاي -4-13

 .هذيش هَظف است اص تبسيس كبًَى حوبيت كٌذ ،ايي نييي ًبهِ 4هبدُ  4دس طَست تحقق ثٌذ تجظشُ: 

 

 

 : 14ماده 

 :ٍظبيف اػضبء كبًَى ػجبست است اص

  ؛اًتخبة اػضبء ّتتِ هشكضيششكت دس  -1-14
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  ؛گشٍّی ٍ ّوشاّی ٍ تجؼيت اص تظوين خوؼی اًدبم كبس ششكت دس -2-14

  ِ هشكضي ٍ اهَس ٍاگزاس شذُ اص سَي دثيش؛ّتت ّبي هظَةاًدبم ثشًبهِ -3-14

 .كبًَى ّبي داخلی ٍ هظَثبتسػبيت نييي ًبهِ -4-14

 

 :15ماده 

 .شًَذ اػضبء كبًَى اص اهتيبصات صيش ثشخَسداس هی

  ؛ثجت اهتيبص ػضَيت دس كبسًبهِ پژٍّشی -1-15

 ؛يپژٍّشگش يّبكبسگبُ دس ششكت تياٍلَ -2-15

 ؛یپژٍّش نثبس ًشش ٍ چبح ٍ ييتذٍ اص تيحوب -3-15

 ؛ثبالتش هقبطغ ثِ ٍسٍد بصياهت اص يثشخَسداس -4-15

  ؛ٍ هضايبي پژٍّشی یسفبٍّ اهکبًبت  التيتتْ اص يثشخَسداساٍلَيت دس  -5-15

 ؛....، اسدٍّبي ػلوی پژٍّشی ٍّبي ػلویًشتت  ششكت دس  -6-15

 .نهَصيطذٍس گَاّيٌبهِ هؼتجش ثؼذ اص اتوبم دٍسُ ّبي كبسگبّی  ٍ هْبست  -7-15

 

 

 :16ماده 

 يبثذ.، خبتوِ هی5دس هبدُ  هٌذسجػضَيت اػضبء ثب اًظشاف كتجی ػضَ يب اص دست دادى يکی اص ششايط 
 

 

 :17ماده 

، هی تَاًٌذ ثِ شکل صيشاقذام ثِ ساُ اًذاصي ي كِ فبقذ ششايط الصم ثشاي تشکيل كبًَى ّتتٌذاهذاسس ػلويِ

 حلقِ ّبي پژٍّشی كٌٌذ. 



7 

 

 دس گشٍُ ّبي سِ تب پٌح ًفشُ يک حلقِ پژٍّشی سا تشکيل دٌّذ.تَاًٌذ هیطالة ػالقوٌذ ثِ پژٍّش 

، دسحلقِ ّبي پژٍّشی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػضَ ّوشاًُذ، هیكبفی ًذاسطالة هجتذي كِ تَاى پژٍّشی  -1-17

 حضَس داشتِ ثبشٌذ تب دس خشيبى فؼبليت ّبي پژٍّشی ٍ تحقيقی قشاس گيشًذ.

 شَد.ثِ ػٌَاى ًوبيٌذُ حلقِ اًتخبة هی، وٌذي ثيشتشي داسدپژٍّشی كِ تَاً يکی اص اػضبي حلقِ -2-17

ّبي پيشٌْبدي خَد سا تذٍيي كشدُ، خْت تبييذ ثِ تَاًٌذ ثشًبهِّبي پژٍّشی هیًوبيٌذگبى حلقِ -3-17

 هؼبٍى پژٍّش هذسسِ ػلويِ اسايِ دٌّذ.

كشدُ ٍ اسايِ شذُ تَسط حلقِ ّب سا ثشسسی ّبي پيشٌْبدي بٍى پژٍّش هذسسِ هَظف است ثشًبهِهؼ -4-17

 ّوکبسي الصم سا خْت اخشاي نًْب داشتِ ثبشذ.

 ثشًبهِ هحتَايی حلقِ ّب ، ّوبى ثشًبهِ كبًَى ّبي پژٍّشی است. -5-17

 

 

 

ثِ تبييذاػضبء سسيذ ٍ  1394شْشيَس هبُ پژٍّش ثشسسی ٍ  تجظشُ دس شَساي 3هبدُ ٍايي نييي ًبهِ دس 

 الصم االخشا است. اص تبسيخ اثالؽ

 هي اهلل التَفيق ٍػليِ التکالى                                                                                      

 

 

 

 

 


