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دانشگاهايالموفناوریهایپژوهشیهستهتشکيلوحمايتازةنامآيين



مقدمه:

ثب استٌبد ثِ اّذاف هٌذرج در اسٌبد ثبالدستٖ مطَر در حَزٓ ػلن ٍ فٌبٍرٕ ٍ اٗفبٕ ًقص هؤثر در پ٘طجرد ًبهِ  ٗ٘يآٗي ا

ّب ٍ اجرإ ثرًبهٔ راّجردٕ داًطگبُ در تَل٘ذ ػلن ٍ ثرٍت ٍ اٗجبد ٍ تقَٗت  تحقق س٘بستاّذاف تَسؼٔ ػلوٖ مطَر ٍ ثِ هٌظَر 

ثبضذ. هحَر تٌظ٘ن ٍ قبثل اجرا هٖ ثرًبهٍِ فٌبٍرٕ ٍّطٖ ّبٕ پژ اًگ٘سٓ پژٍّطگراى ٍ فٌبٍراى ثرإ اًجبم فؼبل٘ت

 تعاریف  (1دةما

ت ػلوٖ داًطگبُ ٍ هطبرمت سبٗر ئهحَرٗت ٗنٖ از اػضبٕ ٍّّ٘طگر ثب ػجبرت است از گرٍّٖ پژ :و فناوری یهستة پژوهش

ّبٕ هؼ٘ي،  برضٌبسبى ٍ داًطجَٗبى تحص٘الت تنو٘لٖ داخل ٗب خبرج داًطگبُ مِ ثِ هٌظَر اًجبم پژٍّصػلوٖ، مت ئّ٘اػضبٕ 

تحق٘قبت مبرثردٕ هسئلِ  در راستبٕ اًجبم تحق٘قبت در هرز داًص،دار ٍ ّذفوٌذ ثر اسبس ثرًبهِ راّجردٕ داًطگبُ  داهٌِثلٌذهذت، 

  گردد. تطن٘ل هًٖگراًِ  ّبٕ س٘بستٖ ٍ آٌٗذُ هحَر هجٌٖ ثر حل هسبٗل استبى ٍ جبهؼِ، تحق٘قبت فٌبٍراًِ ٍ ًَآٍراًِ ٍ پسٍّص

ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ رسوٖ مِ پ٘طٌْبد تطن٘ل ّستٔ پژٍّطٖ اٍ ثِ تصَٗت ضَرا رس٘ذُ ثبضذ ٍ ثب اثالؽ هؼبًٍت،  مجری هسته:

ّبٕ ّستِ  چٌ٘ي ارائِ گسارش پ٘طرفت ثرًبهِ رٗسٕ، پ٘گ٘رٕ اهَر هبلٖ ادارٕ ّستِ، ًظبرت ثر فؼبل٘ت اػضب ّستِ ٍ ّن هسئَل ثرًبهِ

 را ثرػْذُ دارد. 

 هٌظَر داًطگبُ اٗالم است.  دانشگاه:

 هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ است.هٌظَر  معاونت:

 هٌظَر ضَرإ پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ داًطگبُ است. شورا:

 هٌظَر داًطنذُ ٗب پژٍّطنذُ است. واحد:

 گرٍُ آهَزضٖ ٗب پژٍّطٖ است.هٌظَر  گروه:

 هستهظایف اف و وهدا (2دة ما

 

 معاونت پژوهش و فناری



 
 

 ػجبرتٌذ از:ٍ هصَثبت بهِ راّجردٕ ثرًاًذاز،  ثر اسبس سٌذ چطنظبٗف ّستٔ ٍ ٍتطن٘ل اف ّذا

ػلوٖ ٕ ّب ثِ ٗبفتٍِى فسرٍزاست٘بثٖ ُ ٍ دًطگبداػلوٖ ُ جبٗگبٕ ػتالاى ٍ اٗصتَافساجْت ر در ثرًبهِ هحَٕ ّب ّصٍپژم ًجبالف( ا

 ًصٕ داّبزهرش گسترُ در ًطگبداسْن ٕ تقبٍ ارًَٗي 

رج از بـخاز طٖ ـٍّپژرات ػتجبة اجذٍ مٌذ  مول هٖر مطَاستبى، هٌغقِ ٍ سبسٖ ت اّبٖٗ مِ ثِ حل هؼضال ّصٍپژم ًجبة( ا

 ُ ًطگبدا

 رهحَثرًبهِ ٍ هَلذ ػلن ٍ پَٗب هح٘ظ ػلوٖ دى ( هْ٘ب مرج

 ّطٍٖپژك هطترٕ ّب تقَٗت فؼبل٘تٍ ّطٖ ٍپژٕ ّب ٍُهبًذّٖ گرز( سبد

 ( گسترش تَاى پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ داًطگبُ در جْت رفغ ً٘بزّبٕ جبهؼِ ٍ صٌؼت ُ

 ّٖبٕ مالى پژٍّط ّبٕ اجراٖٗ ٍ افساٗص اهنبى هذٗرٗت عرح ( گسترش ارتجبط داًطگبُ ثب دستگبٍُ

 تهیط تشكيل هسا( شر3دة ما

 گردد: ٗل ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ رسوٖ داًطگبُ ٍ ثب رػبٗت ضراٗظ زٗر تطن٘ل هٖٕ ّطٖ ثٌب ثِ تقبضبٍّستٔ پژ

ٍ فٌبٍرٕ ٖ ـؼٔ ػلوـستَ راستبٍٕ در استبى، هٌغقِ ٍ مطَر ػلوٖ ز هتٌبست ثب ً٘بثبٗستٖ ّطٖ ٍّستٔ پژٍ ّذف اى لف( ػٌَا

 ثبضذ. ُ طگبـًدا

  ضتِ ثبضذ.ٍى داهذٍ فٌبٍرٕ ّطٖ ٍپژٔ ثرًبهٔ سِ سبلثبٗستٖ  ،ّطٍّٖستٔ پژة( 

 ذ. ـثبضُ ٘ذـسرا رثِ تأٗ٘ذ ضَآى ثرًبهٔ ٍ ّطٖ ٍپژ ّٔستتطن٘ل ٕ تقبضبج( 

 تهصلی هسی اعضاایط ا( شر4دة ما

ًظر ٍ ثب در ثبضٌذ را دارا ٗر زٗظ اثبالتر مِ ضررٕ ٍ ٗبدستباهرتجٔ از داًطگبُ در ػلوٖ ّ٘أت ػضَ دٍ قل اّطٖ ثب حذٍّستٔ پژ

 د.ضَ تطن٘ل هٖ 3دٓ هبع ٗظ هَضَاضرگرفتي 

 گذضتِ ل سِ سبدر ػلوٖ هؼتجر ت هجالدر ّطٖ ٍقل سِ هقبلٔ ػلوٖ پژاحذر ًتطبالف( ا

 درٍى داًطگبّٖ ٗب ثرٍى داًطگبّّٖطٍٖپژح عرٗل قل احذى سبًذم رًجباثِ ة( 

 ضذارضٌبسٖ رمبُ در هقغغ ًبهى پبٗبقل سِ احذٗب هطبٍرُ ٌّوبٖٗ ( راج



 
 

  هٌذ ضًَذ. ّبٕ آهَزضٖ دٗگر ً٘س ثْرُ تَاًٌذ از اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ گرٍُ إ هٖ رضتِ ّبٕ ث٘ي ب در فؼبل٘تّ ّستِ: 1ة تبصر

 ثبضٌذ.را دارا  جلف تب اٗظ اضرط از ضر ٗل ثبٗذ ُّر ّستٕ ػضباز اتي دٍ قل احذ :2ةتبصر

 ست. اسٖ رقبثل ثررا ضَدر ػلوٖ  ّ٘ئتٕ ػضباٗظ اتأس٘س ضرزُ تبٕ ّب ٍُگردر  :3ةتبصر

ػضَ اى ثِػٌَٓ پسٍّطٖ ٍ فٌبٍرٕ ثِ ػٌَاى هجرٕ ٍ در دٍ ّستٔ دٗگر ٗل ّستدر ًذ اتَ فقظ هٖ ٗل ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ :4ةتبصر

 ضتِ ثبضذ.داضرمت 

 ،ػلوٖ ٘ئتّضرط ػضَٗت اػضبٕ غ٘ر اصلٖ )اػضبٕ ضتِ ثبضذ. ُ داًطگبرج از داخباز صلٖ اًذ ػضَ غ٘ر اتَ ّستِ هٖ :5ةتبصر

 آًْب، تأٗ٘ذ صالح٘ت ػلوٖ ّب در ّستِ (داًطجَٗبى تحص٘الت تنو٘لٖ ،هتخصصبى دستگبُ ّبٕ اجراٖٗمبرضٌبسبى داًطگبُ، 

 .دپذٗر اًجبم هٖاػضبٕ اصلٖ ّستِ تَسظ 

 و فناوری هشیوپژی هستههااز پشتيبانی  (5دةما

زم الرات خت٘با ٍبلٖ ـٗرات ربـػتج، از اذـّذ ضاسٖ خَرثرٍ ضَرا ًت ٍّطٖ مِ سبالًِ تَسظ هؼبٍپژد ػولنرٍ ثرًبهِ ٕ ثرهجٌبُ ّست

 ست:ردار اٗر ثرخَٕ زّب فؼبل٘تم ًجبإ اثر

جْت عراحٖ ضذُ ثبضٌذ هرز داًص در مِ  ّبٕ پژٍّطٖ هحَر ٍ عرح ، فٌبٍراًِ، هسئلًِِآٍراتحق٘قبتٖ ًَٕ ّب حعرإ جرالف( ا

 ًُطگبداػلوٖ ُ جبٗگبٕ ػتالا

 ٕمتردپسب ٕ ّب إ دٍرُثرهٔ ّستٔ ثرًباف ٍ ّذة اچَرچْبدر جٖ رخبٍ خلٖ ى داعلجبش داٍپذٗرة( 

 ػضَ ّستِاصلٖ ػلوٖ  ّ٘ئتٕ ػضباثِ  ّطٍٖپژرات ػتجبٕ اػغبج( ا

  د( مول ّسٌِٗ خذهبت آزهبٗطگبّٖ

 ّب ٍ هجبهغ ػلوٖ داخل ٍ خبرج مطَر در چبرچَة اّذاف ّستِ ُ( ضرمت در مبرگبُ

در ًت ٍهؼب تَسظستِ ـّ اًحاللع هَضَدّذ، تطخ٘ص ة ًبهغلَرا ّستِ د ػولنر ،سٖ سبالًِرثراز ًت پس ٍچٌبًچِ هؼب :6ةتبصر

 ّذ ضذ.اخَح هغررا ضَ

تصَٗت  ثرگسار ضذ، 11/06/1337ٗخربـتًْو٘ي جلسٔ ضَرإ پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ مِ در  تجصرُ در 6هبدُ ٍ  5در ًبهِ  ٗ٘يآٗي ا

 ،در ّ٘ئت رئ٘سِتصَٗت ٗخ رتباز  .س٘ذر تصَٗتثِ  30/11/1337ه٘ي جلسٔ ّ٘ئت رٗ٘سٔ داًطگبُ هَرخٔ  214ٍ در  گردٗذ

 ثبضٌذ. ّص ٍ فٌبٍرٕ ٍ هؼبًٍت پطت٘جبًٖ ٍ هٌبثغ اًسبًٖ داًطگبُ هًٍٖبهِ هؼبًٍت پژ ا ثَدُ ٍ هسئَل اجرإ اٗي آٗ٘يالجرا زمال


