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  مقدمه

زاًشگگبُ یگیطاظا ایدگبز ث گنط هٌبسگت       ػلوی ّبی پژٍّشی ٍ اضتمبء جبیگبُ ٍ ضتجِ ثِ هٌظَض تَسؼِ فؼبلیت

تمبضب هحَض ٍ تحمیمبت  ّبی َلیسی ٍ ذسهبتی ٍ افعایش پژٍّشّبی ت ّبی اجطایی ٍ ثرش تؼبهل ثب زسنگبُ

ِ ای یب  ثیي ضینِ ٍاحگسّبی پژٍّشگی   هگسیطیت   ٍ زسگنَضالؼول تبسگی ا اضظیگبثی   ایا  چٌس ضیگن

 ٍظاضت ػلَما تحمیمبت ٍ فٌبٍضی  7/12/90هَضخ  252785/3ثب اسنٌبز ثِ آییي ًبهِ یوبضُ زاًشگبُ ییطاظ 

 :گطزز ظیط اػالم هیثِ یطح 

 : انواع واحدهای پژوهطی 1ماده 

  تَاًس هی زاًشگبُ ییطاظا ٍظاضت ػلَما تحمیمبت ٍ فٌبٍضیتؼطیف یسُ تَسظ  یطایظ ٍ هؼیبضّبیثط اسبس 

 :وٌسثِ یطح ظیط السام ٍاحس پژٍّشی  ًَع 4 هدَظثطای اذص 

ایدگبز   یهؼگیي ٍ هشرظگ   یاحس پژٍّشی است وِ زض ظهیٌِ ترظظگ وَچىنطیي ٍ گطٍُ پژٍّشی: -1

 یَز. هی

 هطوع است. هأهَضیتگطٍُ پژٍّشی هطتجظ ثب  2هطوع پژٍّشی: زاضای حسالل  -2

 پژٍّشىسُ است. هأهَضیتگطٍُ پژٍّشی هطتجظ ثب  3پژٍّشىسُ: زاضای حسالل  -3

زاًشگبُ است ٍ ّگط   هأهَضیتپژٍّشىسُ ثب هدَظ لغؼی زض حَظُ ّبی  3حسالل  پژٍّشگبُ: زاضای -4

 سِ ًَع ٍاحس پژٍّشی ضا یبهل ذَاّس یس.

 

  پژوهطی: ضرایظ تاسیس واحدهای 2ماده 

 فؼبلیت ٍاحس پژٍّشی زض ظهیٌِ پصیط  اضائِ ثطًبهِ پژٍّشی تَجیِ -1

آظهبیشگگبّی زض ظهیٌگِ   تدْیگعات   ٍ فطاّن آٍضزى اهىبًبت الظم یبهل ًیطٍی اً بًیا فضگبی فیعیىگی    -2

 هَضز تمبضبترظظی 

ػلوگی ترظظگی    ّیگأت یبهل اػضگبی   هطتجظ ثب هَضَع ٍاحس پژٍّشی هؼطفی حسالل پٌج پژٍّشگط -3

 گگطٍُ پژٍّشگی   ّبی زٍلنی ٍ غیطزٍلنی ٍ وبضوٌگبى هگَضز ًیگبظ    طٌبیغ ٍ سبظهبى وبضیٌبسبىزاًشگبّیا 

 ًفط وبضیٌبسی اضیس(. 2ًفط زونطا ٍ  3)حسالل 
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 پژٍّشیثطای ّط گطٍُ یه ًفط ثِ ػٌَاى پژٍّشگط یبذض هؼطفی  -4

)یگبهل   پژٍّشی پبیبى یبفنِ ٍ سِ زسنبٍضز پژٍّشگی پژٍّشگط یبذض ثبیس حسالل سِ عطح : 1تجظطُ 

پژٍّشی چگبح یگسُ زض ًشگطیبت     -طالح یب همبلِ ػلوی اظ هطاجغ شی تأییسیِاذنطاع یب اونشبف زاضای 

 هؼنجط( ثبیس. 

 )هدگطی یگب ّوىگبض    یبفنِ ذبتوِیه عطح پژٍّشی هساضن اًدبم اضائِ ثطای سبیط پژٍّشگطاى : 2تجظطُ 

طگالح یگب    اظ هطاجگغ شی  تأییسیِ)یبهل اذنطاع یب اونشبف زاضای  ٍ حسالل زٍ زسنبٍضز پژٍّشی (اطلی

 پژٍّشی چبح یسُ زض ًشطیبت هؼنجط( زض حَظُ فؼبلیت پژٍّشی گطٍُ العاهی است. -همبلِ ػلوی

ثبیگسا ثگِ تشگریض     اًدگبم یگسُ   وگالى  هلگی  زض چبضچَة یه عطح : چٌبًچِ عطح پژٍّشی3تجظطُ 

لبثگل   ثطای پژٍّشگط یبذض زٍ عطح پژٍّشی اضائِ هساضن اًدبم ازاًشگبُ ش ٍ فٌبٍضیپژٍّهؼبًٍت 

 لجَل است.

 

 واحدهای پژوهطی  و تثدیل وضعیت تاسیس : صدور مجوز3ماده

 ثطضسی تمبضبی تبسی  ٍاحس پژٍّشی زض یَضای پژٍّشی زاًشىسُ هطتجظ -1

ثگِ   ىسُزاًشىسُ پ  اظ هَافمگت یگَضای پژٍّشگی زاًشگ     ضئی تَسظ  ٍاحس پژٍّشیاضسبل تمبضبی  -2

 هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍضی زاًشگبُ

 زاًشگبُ فٌبٍضیٍ  زض هؼبًٍت پژٍّش ثطضسی تمبضب زض ووینِ پژٍّشی هطتجظ -3

 ثطضسی تمبضب زض یَضای پژٍّشی زاًشگبُ -4

 زاًشگبُ ِضئی  ّیأتثطضسی تمبضب زض  -5

 زاًشگبُ ِضئی  ّیأتهَافمت پ  اظ  ثطای هست یى بل فٌبٍضیهؼبٍى پژٍّش ٍ طسٍض هدَظ تَسظ  -6

ثط اسبس هؼیبضّگبی سگٌدش    زاًشگبُ فٌبٍضیپژٍّش ٍ  تهؼبًٍتَسظ  اضظیبثی فؼبلیت ٍاحس پژٍّشی -7

  (5 هَضَع هبزُ) یپژٍّشٍاحس  تؼطیف یسُ ثطای وبضآهسی

 یگب هؼگبٍى  زاًشگگبُ   ضئگی  ثگب اهضگبی    زض یَضای زاًشگبُ ٍ اضسبل آى تمبضبی ٍاحس پژٍّشی ثطضسی -8

 زض طگَضت ا ٍظاضت ػلَما تحمیمبت ٍ فٌگبٍضی اظ ثطای اذص هَافمت اطَلی  زاًشگبُ فٌبٍضیپژٍّش ٍ 

  ٍاحس پژٍّشیػولىطز  لبثل لجَل ثَزى
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ٍ  پگژٍّش تَسظ هؼبًٍت  سبل پ  اظ طسٍض هَافمت اطَلی 2حساوثط  پژٍّشیاضظیبثی فؼبلیت ٍاحس  -9

 زاًشگبُ فٌبٍضی

ِ زاًشگگبُ ٍ اضسگبل آى ثگِ    ضئی گ  ّیأت تَسظ یَضای پژٍّشی ٍثطضسی تمبضبی اذص هَافمت لغؼی  -10

 زاًشگبُضئی  یب هؼبٍى پژٍّش ٍ فٌبٍضی ثب اهضبء  ٍظاضت ػلَما تحمیمبت ٍ فٌبٍضی

 

 : ارکان واحدهای پژوهطی 4ماده

  امنا هیأتالف( 

 اهٌب زاًشگبُ ثب یطح ٍظبیف همطض ذَاّس ثَز. ّیأتاهٌب ٍاحسّبی پژٍّشی ّوبى  ّیأت -

 واحد پژوهطی رئیسب( 

 زاًشگبُ هٌظَة هی یَز. فٌبٍضیهؼبٍى پژٍّش ٍ ٍاحس پژٍّشی ثب حىن  ضئی  -

ِ   پژٍّشگی ثب هدگَظ یى گبلِ یگَضای     ٍاحس پژٍّشی ثطای ٍاحسّبی ضئی : حىن 4تجظطُ  ٍ ّیگأت ضئی گ

ٍظاضت ػلگَما تحمیمگبت ٍ   لغؼگی  ٍ ثطای ٍاحسّبی پژٍّشی ثب هدگَظ اطگَلی یگب     سبل یهثطای  زاًشگبُ

 است.سبل  2 فٌبٍضی

 

 واحد پژوهطی رئیسوظایف و اختیارات  -4-1

زض چگبضچَة  آى  فؼبلیگت  ٍ ًظبضت ثط ح ي اجگطای ٍاحس پژٍّشی  ازاضُ ٍ ّسایت اهَض -4-1-1

 ٍاحسّبی پژٍّشی زاًشگبُهطثَط ثِ همطضات ٍ  ضَاثظ

 اهضبء اسٌبز هبلی ٍ ازاضی ٍ لطاضزازّب زض چبضچَة ضَاثظ ٍ همطضات زاًشگبُ  -4-1-2  

ّ    ثطگعاضی هٌظن جل بت یَضای پژٍّشی ٍاحس -4-1-3   ٍ اضسگبل   بًگِ( ی)حگسالل ثگِ طگَضت هب

 زاًشگبُپژٍّش ٍ فٌبٍضی هؼبًٍت طَضتدل بت ثِ 

 اّبی آهَظیی وبضگبُثطٍى زاًشگبّیا ثطگعاضی  پژٍّشیّبی  ًظبضت ثط ح ي اًدبم عطح -4-1-4

 ای ٍ ذسهبت هشبٍضُ اضائِ ذسهبت آظهبیشگبّی

 فٌگبٍضی پگژٍّش ٍ   فؼبلیگت ٍاحگس پژٍّشگی ثگِ هؼبًٍگت      یى بلِاضائِ گعاضش ػولىطز  -4-1-5  

 زاًشگبُ
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زاذل ٍ ذگبض  اظ وشگَض    فٌبٍضیایدبز ث نط هٌبست جْت ّوىبضی ثب هطاوع پژٍّشی ٍ  -4-1-6

 زض چبضچَة همطضات زاًشگبُ

تالش ثطای تبهیي هٌبثغ هبلی ٍاحس پژٍّشی اظ عطیك فگطاّن آٍضزى ظهیٌگِ هٌبسگت ثگطای      -4-1-7

 بی پژٍّشیػمس لطاضزازّ

الظم ثِ شوط است زض یطایظ ذبص  زٍضُ ثالهبًغ است.سِ هطوع ثطای  ضئی : اًنربة هدسز 5تجظطُ

زاًشگبُ ثطای ثیش یَضای پژٍّشی ٍ  فٌبٍضیهؼبٍى پژٍّش ٍ هطوع ثب هَافمت  ضئی توسیس حىن 

 پصیط است. اظ چْبض زٍضُ اهىبى

 ضورای پژوهطی  ( ج

 فٌگبٍضی هؼگبٍى پگژٍّش ٍ   ٍاحس پژٍّشی ٍ حىگن   ضئی بز اػضبی یَضای پژٍّشی ثب پیشٌْ

 هٌظَة هی یًَس. زاًشگبُ 

 ثبیس. هی سبل ٍ اًنربة هدسز اػضب ثالهبًغ 2 یهست ػضَیت زض یَضای پژٍّش -

 ترکیة ضورای پژوهطی واحدهای پژوهطی  -4-2

 گروه پژوهطی اعضای  -4-2-1

 پژٍّشیگطٍُ  ضئی الف( 

 اػضبی گطٍُ پژٍّشی ًفط اظ 4حساوثط  ة(

 اعضای مرکس پژوهطی -4-2-2

 هطوع ضئی الف( 

 )پژٍّشگطاى یبذض( یپژٍّش ّبی گطٍُ یية( ه ئَل

 پژٍّشی ّبی گطًٍُفط اظ اػضبی  4 ( حساوثط 

  اعضای ضورای پژوهطکده -4-2-3

 پژٍّشىسُ ضئی الف( 

 پژٍّشی ّبی گطٍُی هطاوع یب ضؤسبة( 

 پژٍّشی ّبی گطًٍُفط اظ اػضبی  5 ( حساوثط 
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 وظایف و اختیارات ضورای پژوهطی  -4-3

 یسُ ییيثطًبهِ ضاّجطزی ٍاحس پژٍّشی ثط اسبس اّساف تؼتسٍیي تؼییي ذظ هشی ٍ  -4-3-1

 ّبی پژٍّشی ویفیت ٍ ح ي اجطای عطحتظَیت ٍ ًظبضت ثط  -4-3-2

 ّگبی همگبعغ تحظگیالت تىویلگی     ّب ٍ ضسبلِ ًبهِ ثط هحنَای پبیبى  هسیطیت ٍ ًظبضت -4-3-3

 )اػن اظ آهَظییا پژٍّشی یب پژٍّش هحَض( ٍ زٍضُ ّبی پ ب زونطی

 ٍاحس پژٍّشیًظبضت ٍ تظَیت ًیبظّبی هبلیا ازاضیا تدْیعاتیا اًنشبضاتی ٍ  -4-3-4

حضَض ضئی  ٍ اػضبی یگَضای پژٍّشگی زض ٍاحگسّبی پژٍّشگی هگی ثبی گت ثگب         : 6تجظطُ

هَافمت ضئی  ثرشا هؼبٍى آهَظش زاًشىسُ ٍ زاًشگبُ زض ثطًبهِ ّفنگی ّط تطم زض  گطزز ٍ 

 زاًشگبُ اضسبل گطزز. پژٍّش ٍ فٌبٍضیهؼبًٍت  ٍّشی زاًشىسُ ٍژضًٍَیت آى ثِ هؼبًٍت پ

 واحدهای پژوهطی: معیارهای سنجص کارآمدی 5ماده 

 اهنیبظ( 3هست ٍ ثلٌسهست )حساوثط  هستا هیبى زایني ثطًبهِ ضاّجطزی وَتبُ -5-1

 -اهنیبظ 60حساوثط ثطٍى زاًشگبّی اظ ًظط تؼساز ٍ هجلغ لطاضزاز )  ّبی پژٍّشی ٍ لطاضزاز عطح -5-2

 اهنیبظ هٌظَض ذَاّس یس( 1هیلیَى تَهبى  10اهنیبظ ٍ ثِ اظای ّط  5ثِ اظای ّط لطاضزاز 

 اهنیبظ( 20پژٍّشی ) حساوثط  -ٍ ػلوی ISIونبةا همبالت  یفتبل -5-3

ثِ ونبة ٍ همبالت هطتجظ ثب هَضَع فؼبلیت ٍاحس پژٍّشی وگِ زض آًْگب حوبیگت آى     :7تجظطُ 

 گیطز. ٍاحس شوط یسُ ثبیس اهنیبظ تؼلك هی

ّبی هطتجظ ثب هَضَع ٍاحسّبی پژٍّشی ثسٍى حوبیگت   اًساظی ٍ تدْیع آظهبیشگبُ احساثا ضاُ -5-4

 (اهنیبظ هٌظَض ذَاّس یس 3هیلیَى تَهبى  100ثِ اظای ّط  -اهنیبظ 20بلی زاًشگبُ )حساوثط ه

ّگبی هگطتجظ ثگب هَضگَع ٍاحگسّبی پژٍّشگی ٍ حوبیگت اظ         ّگب یگب ثرگش    تؼبهل ثب زاًشگىسُ  -5-5

 اهنیبظ( 5ّبی زاًشدَیبى زونطی ٍ وبضیٌبسی اضیس )حساوثط  ًبهِ پبیبى

ًیگبظ ثگسٍى حوبیگت هگبلی      پژٍّشی ٍ ازاضی هگَضز ّب ٍ فضبّبی  احساث ٍ ثْ بظی سبذنوبى -5-6

 اهنیبظ( 10حساوثط زاًشگبُ )
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ّگبی هرنلگف    ػلوی زاًشگبُ ییطاظ اظ ثرش ّیأتهشبضوت اػضبی  جْت ظهیٌِ هٌبست ایدبز -5-7

 3زاًشگبُ ٍ ذبض  اظ زاًشگبُ ییطاظ ثب ترظض هطتجظ ثب هَضَع ٍاحسّبی پژٍّشی )حساوثط 

 اهنیبظ(

 اهنیبظ( 10ترظظی هطتجظ )حساوثط  اًساظی ٍ اًنشبض هدلِ ضاُ -5-8

 اهنیبظ( 10)حساوثط  ای ا پژٍّشی ٍ اضائِ ذسهبت هشبٍضُّبی آهَظیی ثطگعاضی وبضگبُ -5-9

ّگبی ثطگگعاض    یب هشگبضوت زض ّوگبیش   ٍاحس پژٍّشیّبی هطتجظ ثب ترظض  ثطگعاضی ّوبیش -5-10

 اهنیبظ( 8ثِ حوبیت هبلی زاًشگبُ )حساوثط  یسُ ثسٍى ًیبظ

الولگل   ًبهِ ثب هطاوع هشبثِ زض وشَضا هٌغمِ ٍ زض سغح ثیي  طای ػمس تفبّنایدبز ظهیٌِ هٌبست ث -5-11

 اهنیبظ( 3)حساوثط 

ّبی یغلی ثطای زاًشدَیبى تحظیالت ػلوی پژٍّشی ٍ فطاّن وطزى فططت ّیأتثىبضگیطی  -5-12

 اهنیبظ( 10تىویلی ثسٍى حوبیت هبلی زاًشگبُ )حساوثط 

زونطا ثگسٍى حوبیگت هگبلی    بی پ گب ّگ  زٍضُفطاّن وطزى ث نط هٌبست ثطای پصیطش ٍ گصضاًسى  -5-13

 اهنیبظ( 5ثِ اظای ّط هحمك پ بزونطی  -اهنیبظ 10حساوثط زاًشگبُ )

 اهنیبظ( 4حساوثط ای پژٍّشی ٍ اجطای هظَثبت یَضا )ثطگعاضی هٌظن جل بت یَض -5-14

 اهنیبظ( 8پیشجطز ػلوی هَضَع هطوع اظ عطیك ثجت اهنیبظ اذنطاع )حساوثط  -5-15

ثگط اسگبس هؼیبضّگبی ٍة سگٌدی      ٍاحس پژٍّشگی ثطذَضزاضی اظ سبیت هٌبست ٍ فؼبل ٍیژُ  -5-16

 اهنیبظ( 5)حساوثط 

 پژوهطی های: امور مالی واحد 6ماده 

 یًَس  ازاضُ هی ّبی زاًشگبُ زض هَاضز ذبص ٍ ووه ٍاحسّبی پژٍّشی ثِ طَضت ذَز گطزاى -6-1

 ظیط تبهیي یَز: ّبی هٌبثغ هبلی ٍاحس پژٍّشی هی تَاًس اظ ضاُ -6-2

 پژٍّشی  لطاضزازّبیهس حبطل اظ آزض -6-2-1

 یا اضائِ ذسهبت آظهبیشگبّی ٍ هشبٍضُ -6-2-2
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 بی آهَظییّ ٍ وبضگبُ بّ ثطگعاضی ّوبیش -3 -6-2

 زضآهسّبی حبطل اظ اًنشبضات ػلوی -6-2-4

 ّبی ًمسی ٍ غیط ًمسی افطاز حمیمی ٍ حمَلی ووه -6-2-5

 ذبص ززاًشگبُ زض هَاضّبی هبلی  ووه -6-2-6

ٍ یگَز  هسّبی ٍاحس پژٍّشی ثبیس ثِ ح بة زضآهسّبی اذنظبطی زاًشگبُ ییطاظ ٍاضیع آ: ولیِ زض 8تجظطُ

 یطز.گ هیلطاض ٍاحس پژٍّشی پ  اظ و ط حك ثبالسطی زاًشگبُ زض اذنیبض 

یگَضای پژٍّشگی    ٍاحگس پژٍّشگی تَسگظ    ثب تَجِ ثِ ًگَع فؼبلیگت   سبالًِحك ثبالسطی زاًشگبُ : 9تجظطُ 

 گطزز. زاًشگبُ تؼییي هی

ّبی زاًشدَیی تحظیالت تىویلی ٍ زٍضُ ّبی پ بزونطا پ  اظ تظَیت  ووه هبلی ثِ پبیبى ًبهِ :10تجظطُ 

 اهىبى پصیط است. زاًشگبُ فٌبٍضیهؼبٍى پژٍّش ٍ پژٍّشی ٍ هَافمت یَضای ٍاحس 

تظَیت یگَضای ٍاحگس    ثبیس ثِ هظطفی( غیطٍسبیل آظهبیشگبّی ) هظطفی ٍ ٍ  ذطیس تدْیعات:  11تجظطُ 

 اضسبل گطزز.پژٍّش ٍ فٌبٍضی زاًشگبُ هؼبًٍت گعاضش آى ثِ  پژٍّشی ثطسس ٍ

 : امور اداری واحد پژوهطی 7ماده 

 اػضگبی  ثطای حمَق ٍ هعایگبی ّبی هَضز ًیبظ تبهیي ثَزجِ اثب تَجِ ثِ ذَزگطزاى ثَزى ٍاحسّبی پژٍّشی

 هحل زضآهسّبی ٍاحس پژٍّشی تبهیي یَز وِ یبهل هَاضز ظیط است:اظ ثبیس ػلوی ٍ وبضوٌبى  ّیأت

 زاًشگبُ ػلوی زاًشىسُ ّبی هرنلف ّیأتاػضبی  -1

 وِ فمظ زض آى ٍاحس فؼبلیت زاضًس ػلوی ٍاحس پژٍّشی ّیأتاػضبی  -2

 وبضیٌبسبى-3

 هٌشی -4

 ًیطٍی ذسهبتی -5
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ًیطٍّبی اً بًی ثِ تشریض ٍ تظگَیت یگَضای آى ٍاحگس هگی ثبیگس       ثِ وبضگیطی ٍ اسنرسام -

 زاًشگبُ ثطسس. فٌبٍضیهؼبٍى پژٍّش ٍ ثِ تبییس  ثبیسٍ

موزضدی و پژوهطدی   واحددهای آ سایر  ا وه : نحوه ارتثاط واحدهای پژوهطی تا دانطکده 8ماده 

 دانطگاه 

 ها واحدهای پژوهطی مستقر در دانطکده -8-1

 ثِ زاًشىسُ تؼلك گیطز. ثبیسثرشی اظ حك ثبالسطی ٍاحس پژٍّشی  -8-1-1

ٍاحس  ضئی ًبهِ ثب اهضبی  زض لبلت یه تفبّنثبیس ًحَُ اضتجبط ٍاحس پژٍّشی ثب ثرش یب زاًشىسُ  -8-1-2

 زاًشگبُ ثبیس. فٌبٍضیهؼبٍى پژٍّش ٍ زاًشىسُ ٍ  ضئی پژٍّشیا 

 دانطکدهواحدهای پژوهطی مستقر در خارج از  -8-2

 فٌبٍضیٍ  زض لبلت تفبّن ًبهِ ثب هؼبًٍت پژٍّش ثبیس حك ثبالسطی ٍ ذسهبت هبلی ٍ ازاضیتؼییي  -8-2-1

 ثبیس. زاًشگبُ

 : گسارش عملکرد  11ماده 

ًیگبظ وگِ هؼبًٍگت    ٍ ّوچٌیي زض همبعغ ظهگبًی هگَضز    یى بلِهَظف است گعاضش ػولىطز پژٍّشی ٍاحس 

 اػالم هی وٌسا اضسبل ًوبیس. ػلَما تحمیمبت ٍ فٌبٍضیٍظاضت یب  زاًشگبُ فٌبٍضیپژٍّش ٍ 

 : لغو مجوز فعالیت واحد11ماده 

 ّیگأت  تبییگس  ٍ فٌگبٍضی هؼگبٍى پگژٍّش ٍ   ثِ پیشٌْبز یى بلِ زاًشگبُا هَافمت اطَلی ٍ یب لغؼی هَافمت 

 ِ زاًشگبُ لغَ هی گطزز.ضئی 

 وظایف و تعهدات معاونت پژوهص و فناوری دانطگاه -12ماده

 ًظبضت ثط فؼبلیت ٍاحسّبی پژٍّشی ٍ اضظیبثی آًْب -12-1
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ٍظاضت ػلگَما تحمیمگبت ٍ   پیگیطی تمبضبی اذص هدَظ اطَلی یگب لغؼگی ٍاحگسّبی پژٍّشگی زض      -12-2

  فٌبٍضی

ّگبی ذگبض  اظ    ّبا ًْبزّب یب یگطوت  ایدبز ث نط هٌبست جْت اضتجبط ٍاحسّبی پژٍّشی ثب سبظهبى -12-3

 زاًشگبُ

 ی ٍاحسّبی پژٍّشی)ّطسِ هبُ یىجبض(ضؤسبثطگعاضی هٌظن جل بت ثب  -12-4

ّبی پژٍّشگی وگِ زض لبلگت تفگبّن ًبهگِ       اٍلَیت زازى ثِ ٍاحسّبی پژٍّشی ٌّگبم ٍاگصاضی عطح -12-5

 ّبی ذبض  اظ زاًشگبُ هی ثبیس. ّبا ًْبزّب یب یطوت سبظهبى ّبا زاًشگبُ ثب ٍظاضتربًِ

 تشَیمی زض هَضز ٍاحسّبی پژٍّشی فؼبل ٍ حوبیت اظ آًْبّبی  اتربش سیبست -12-6

 ٍضیبثطتط زاًشگبُ زض هطاسن سبالًِ ّفنِ پژٍّش ٍ فٌ پژٍّشی هؼطفی ٍ تمسیط اظ ٍاحس -12-7

ّگبی ترظظگی ٍ حگل هشگىالت زض      ًظبضت ثط ضٍاثظ ٍاحسّبی پژٍّشی ثب زاًشىسُ ّب ٍ ثرگش  -12-8

 طَضت ثطٍظ اذنالف

ِ ٍ ضئی گ  ّیگأت زاًشگبُ ٍ تظَیت  یالؼول ثِ پیشٌْبز یَضای پژٍّشتغییط زض هفبز ایي زسنَض -

 یَضای زاًشگبُ اهىبى پصیط است.

ثگِ تظگَیت یگَضای زاًشگگبُ       16/6/94 تجظگطُ زض تگبضید   11هبزُ ٍ  12ایي زسنَضالؼول زض  -

 ضسیس.

 

 

 

 

 

 


