
 

ُ كطغت هغبلؼبتي اػضبي ّيئت ػلوي  آييي ًبهِ اجطايي استلبزُ اظ زٍض

 زاًطگبّْب، زاًطٌسُ ّب ٍ هَسسبت تحويوبت ػلَم پعضٌي

 

 

 : هتي هبًَى

اظ آييي ) هوسهِ

ّب  (ًبهِ 

ثب استؼبًت اظ ذساًٍس هتؼبل ٍ ِث هٌظَض ايجبز كطغت الظم جْت ثْطُ گيطي 

ّب ٍ هؤسسبت تحويوبت ػلَم  ّب ٍ زاًطٌسُ  اػضبي ّيئت ػلوي زاًطگبُ 

پعضٌي ٍاثستِ ِث ٍظاضت ثْساضت،زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي اظ 

ّبي ػلوي ٍ پژٍّطي ٍ آضٌبيي آًْب ثب زاًص ًَيي ثططي زض  زستبٍضز

ّبي ػلَم  پعضٌي ٍ اًتوبل آى ِث هؤسسبت آهَظش ػبلي ٍ پژٍّطي ػطغِ 

ًبهِ تسٍيي گطزيس . ًطَض ٍ تجبزل اعالػبت ٍ تجبضة حبغلِ، ايي آئيي 

ّب ٍ هؤسسبت آهَظضي ٍ  ّب ٍ زاًطٌسُ  اػضبي ّيئت ػلوي زاًطگبُ 

ًبهيسُ هي )پژٍّطي ػلَم پعضٌي ًطَض ًبهِ زاًطگبُ  ًِ زض ايي آئيي 

ُ كطغت هي تَاًٌس عجن ضَاثظ ( ضًَس ًبهِ اظ زٍض هٌسضج زض آئيي 

ًبهيسُ هي ضَز)هغبلؼبتي  ُ ًبهِ زٍض  . استلبزُ ًوبيٌس( ًِ زض ايي آئيي 

اظ آييي ) 1هبزُ 

ّب  (ًبهِ 

استبزاى، زاًطيبضاى ٍ استبزيبضاى توبم ٍهت ضسوي هغؼي آهَظضي يب 

ُ زض ّط ًَثت حساهل سِ هبُ ٍ  ّب هي تَاًٌس اظ ايي زٍض پژٍّطي زاًطگبُ 

 . هبُ استلبزُ ًوبيٌس 12حساًثط 

ُ غطكب ثػَضت پيَستِ ٍ هتساٍم زض ذبضج اظ  -1تجػطُ  استلبزُ اظ زٍض

سبل ذسهت هساٍم توبم ٍهت جْت ّط ًَثت ثطاي  5ًطَض ِث اظاء حساهل 

ّبي ػلَم پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي تْطاى، ضْيس  زاًطگبُ 

ثْطتي ، ايطاى، اغلْبى، اَّاظ، تجطيع، ضيطاظ ٍهطْس ٍچْبض سبل يٌجبض 

ّب ذَاّس ثَزثطاي سبي  . ض زاًطگبُ 

ُ ثػَضت هتساٍم ٍ يب هتٌبٍة زض زاذل ًطَض  -2تجػطُ  استلبزُ اظ ايي زٍض

 . ِث اظاء حساهل چْبضسبل ذسهت هي ثبضس

استلبزُ هطثيبى ٍ اػضبي ّيبت ػلوي ضسوي آظهبيطي غطكب اظ  -3تجػطُ 

ًبهِ ثالهبًغ ُ كطغت هغبلؼبتي زض زاذل ًطَض، ثطاثطهلبز ايي آئيي   زٍض

 . است

ُ ثطاي توبم هتوبضيبى ٍاجس ضطايظ ثط اسبس اهتيبظات اظ آييي ) 2هبزُ  استلبزُ اظ ايي زٍض



ّب ًبهِ اضتوبءاػضبء ّيبت ػلوي ٍ زيگط كؼبليتْب  3، 2، 1هٌسضج زض هَاضز  (ًبهِ  آئيي 

 ُ ٍ ثب ضػبيت حساهل اهتيبظات هٌتسجِ اظ ظهبى استلبزُ اظ آذطيي زٍض

خ استرسام ضسوي آظهبيطي ثطاي ًسبًيٌِ اظ ايي يب تبضي) كطغت هغبلؼبتي

ُ استلبزُ ًٌوَزُ اًس  . ثططح ظيط ذَاّس ثَز( زٍض

زض ّط سبل حساًثط زُ زضغس اػضبء ّيئت ػلوي زض ّط زاًطگبُ  -1تجػطُ 

ُ استلبزُ ًوبيٌس  . هي تَاًٌس اظايي زٍض

ُ ثيص اظ  -2تجػطُ  زض غَضتيٌِ تؼساز ٍاجسيي ضطايظ استلبزُ اظ زٍض

غبة تؼييي ضسُ ثبضس، اًتربة هتوبضيبى ثطاسبس تؼييي اٍلَيت حسى

 : ثطهجٌبي جوغ اهتيبظ ًست ضسُ اظ هَاضز ظيط هي ثبضس

ّبي  –الق  ُ ثب كؼبليتْبي پژٍّطي هتوبضي زض جْت ضكغ ًيبظ اضتجبط زٍض

 ( اهتيبظ 15حساًثط )ًطَض

ّبي آهَظضي ٍ پژٍّطي زاًطگبُ  -ة ًبهِ  ُ ثب پيطجطز ثط اضتجبط زٍض

 ( اهتيبظ 15حساًثط )ثَعهت

هيعاى هطبضًت هتوبضي زض ّطيي اظ كؼبليتْبي آهَظضي، پژٍّطي ٍ  -ج

ًبهِ اضتوبء –ذسهبتي   10حساًثط اهتيبظ ثطاي ّط كؼبليت )اجطايي ثطاثط آئيي 

 ( اهتيبظ ِث اظاء ّط سبل 30ٍ جوؼب حساًثط 

ي اهتيبظات هطثَط ِث هست ظهبى كؼبليت توبم ٍهت آهَظضي ٍ پژٍّص -ز

 اهتيبظ  10زاٍعلت ِث اظاء ّط سبل 

ّـ ـ ذسهت زض هطاًع تحويوبتي غٌؼتي، تَليسي ٍ ذسهبتي زض هٌبعن 

 اهتيبظ  15هحطٍم ًطَض ثػَضت هبهَضيت توبم ٍهت ِث اظاء ّط سبل ًبهل 

اظ ) 3هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

زاًطگبُ يب هَسسِ اي ثؼٌَاى هَسسِ هيعثبى زاذل يب ذبضج اظ ًطَض 

ُ هبثل هجَل است ًِ هَضز تبئيس زاًطگبُ هحل ذسهت ػضَ  جْت اًجبم زٍض

ّيئت ػلوي ثَزُ ثٌحَي ًِ هتوبضي ثتَاًس ِث پيططكتْبي ػلوي، كٌي ٍ 

تحويوبتي ًِ زض هٌغوِ زاًطگبّي ٍي اهٌبى زستطسي ِث آى ًيست، 

 . زست يبثس

ُ كطغت هغبلؼبتي زض ذبضج اظ ًطَض، غالحيت  -1تجػطُ  زض ضاثغِ ثب زٍض

ُ كطغت هغبلؼبتي هي ثبيست زض ًطَض  ٍ ٍاحس هيعثبى، هست ٍ هَضَع زٍض

هطحلِ اٍل ِث تػَيت ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ ضسيسُ ٍ پس اظ اػالم 

هطاتت تَسظ ضئيس زاًطگبُ ِث هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍظاضت هتجَع، 

. زض هطحلِ ثؼسي ِث تبئيس ًويتِ هطثَط زض حَظُ هؼبًٍت يبز ضسُ ثطسس



ُ زض زاذل ًطَض ِث ضطح شيل هي ثبضسضط -2تجػطُ   : ايظ هيعثبًي زٍض

ّب يب هطاًع پژٍّطي ًِ اظ ايي ِث ثؼس  ّب ٍ ثرطْبي آهَظضي زاًطگبُ  گطٍُ 

ًبهيسُ ذَاٌّس ضس ثطاي ضضتِ هَضز ًظط جْت گصضاًسى  "ٍاحس هيعثبى"

ُ زاذلي هي ثبيست زاضاي ضطايظ شيل ثبضٌس تؼساز هحووبى توبم  -الق: زٍض

يب ترػع زض ضضتِ هَضزًظط ( ph.D)زضجِ زًتطاي ترػػي ٍهت زاضاي

 . ًلط ثبضس 5هي ثبيست حساهل 

تؼساز هوبالت چبح ضسُ هحووبى ٍاحس هيعثبى زض ضضتِ هَضزًظط ثطاي  -ة

ُ كطغت هغبلؼبتي زض هجالت هؼتجط زض  سبل اذيط هي ثبيست حساهل  5زٍض

زضغس آًْب زض هجالت ذبضجي 20هوبِل ِث اظاي ّط هحون ثَزُ ٍ حساهل  2

 . چبح ضسُ ثبضس

ّبي تحويوبتي پبيبى يبكتِ ٍ يب زض زست  -ج اجطاي ٍاحس تؼساز عطح 

ٍاحس  -ز. عطح ثبضس 3سبل گصضتِ حساهل  5هيعثبى زض ضضتِ هَضزًظط زض 

ُ اظ  ًبت ًبكي جْت اجطاي عطح هَضزًظط زض زٍض هيعثبى هي ثبيست اهٌب

جولِ كضبي كيعيٌي، تجْيعات پيططكتِ ٍ سيستن تساضًبتي هٌبست ثطاي 

 . تْيِ هَاز ٍ ٍسبيل پژٍّطي ضا زاضا ثبضس

هجل اظ )سبل گصضتِ 5ي ّيئت ػلوي ٍاحس هيعثبى زض ّـ ـ ّطيي اظ اػضب

ُ كطغت هغبلؼبتي ًبهِ  3هي ثبيست ضاٌّوبيي حساهل ( ضطٍع زٍض پبيبى 

، ترػع ٍ يب كَم ترػع پعضٌي ضا اًجبم زازُ (ph.D)زًتطاي ترػػي

 . ثبضٌس

ُ زاذل  -3تجػطُ  ًبهِ زٍض ّب اظ ًظط هبثليت هيعثبًي ثط ثوٌظَض اضظيبثي ٍاحس

ّبي ٍاجس ضطايظ »تحت ػٌَاى "ُ ترػػيًويت"ًطَض،  اضظضيبثي ٍاحس

ُ كطغت هغبلؼبتي زاذل ًطَض هطًت اظ اػضبي ظيط « جْت هيعثبًي زٍض

 : تطٌيل ذَاّس ضس

يٌٌلط ِث اًتربة هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي ًِ زثيط ًويتِ ًيع  –الق 

 . ذَاّس ثَز

تربة حست هَضز، يٌٌلط اظ اػضبي ّيئت هوتحٌِ ضضتِ هطثَعِ ِث اى -ة

ّب   هؼبٍى آهَظضي ٍ اهَض زاًطگبُ 

حست هَضز، يٌٌلط اظ هحووبى ٍاحس هتوبضي هيعثبًي ِث اًتربة ضئيس  -ج

 ٍاحس 

ٍ ًلط اظ هحووبى ثطجستِ زض ضضتِ هَضز توبضب ِث اًتربة  -ز حست هَضز، ز

 هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي 



ُ زثيطذبًِ ثطضسي زضذَاست هتوبضيبى ثطاي هيعثبى -1: تَضيح ايٌٌِ ي زٍض

كطغت هغبلؼبتي تحت ًظط زثيط ًويتِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي تطٌيل 

 . ذَاّس ضس

ّبي هتوبضيبى جْت هيعثبًي هي ثبيست حساًثط تب  -2 ًليِ زضذَاست 

پبيبى اسلٌسهبُ ّط سبل اظ عطين ضئيس زاًطگبُ ِث زثيطذبًِ ًويتِ 

ا ًويتِ هَظق است غالحيت ٍاحس هتوبضي ض. ترػػي اضسبل گطزز 

ًتيجِ ضا ِث هتوبضيبى ( هْطهبُ)ثطضسي ٍ تب ضطٍع سبل تحػيلي ثؼس

 . هيعثبًي ٍ ًليِ زاًطگب ّْب ٍ هؤسسبت ػلَم پعضٌي ًطَض اػالم ًوبيس

سبل يٌجبض غالحيت تبئيس ضسُ ٍاحس  3ًويتِ ترػػي هي ثبيست ّط  -3

 . هيعثبى ضا هَضز اضظضيبثي هجسز هطاض زّس

ُ هَضز تػَيت ًويتِ زض غَضتي ًِ ٍاحسي جْت هيع -4 ثبًي ايي زٍض

ترػػي اضظضيبثي هطاض گطكت، هتوبضي پس اًتربة يٌي اظ اػضبي ّيئت 

ُ ِث ضئيس ٍاحس هؼطكي  ػلوي ٍاحس هيعثبى جْت ضاٌّوبيي اًجبم زٍض

 . ذَاّس ضس

اظ آييي ) 4هبزُ 

ّب  (ًبهِ 

ُ كطغت هغبلؼبتي ذبضج اظ ًطَض  زضذَاست هتوبضي جْت استلبزُ اظ زٍض

پس اظ ًست ًظط هسيط گطٍُ آهَظضي هطثَعِ ٍ تبئيس ضئيس زاًطٌسُ ٍيب 

هؤسسِ ثطاي ثطضسي ًبضضٌبسي ِث حَظُ هؼبًٍت پژٍّطي زاًطگبُ اضسبل 

ٍ ًتيجِ پس اظ عطح زض ضَضاي پژٍّطي جْت اذص تػوين ِث ضئيس 

ُ . هي گطزز زاًطگبُ اػالم ضئيس زاًطگبُ زض غَضت هَاكوت ثب اػغبي زٍض

كطغت هغبلؼبتي ثبيس هطاتت ضا جْت اهساهبت الظم ِث هؼبًٍت تحويوبت ٍ 

 . كٌبٍضي هٌؼٌس ًوبيس

ُ كطغت هغبلؼبتي ذبضج اظ ًطَض هجبظ ِث  -1تجػطُ  استلبزُ ًٌٌسُ اظ زٍض

ّبي تحػيلي ثطاي اذص هس  ُ ًبم ٍ ازاهِ تحػيل زض زٍض ضى زاًطگبّي ثجت 

ًوي ثبضس ٍ زض ايي هست كوظ اظ هوطضي اضظي هطثَط ِث ّعيٌِ ظًسگي ٍ حن 

 . تٌلل ػبئلِ هٌسي هي تَاًس استلبزُ ًوبيس

ّبي ثيوِ زضهبًي جْت هتوبضي ٍ اػضبي ذبًَازُ ّوطاُ  -2تجػطُ  ّعيٌِ 

( ثبًي هطًعي)ٍي ثطاسبس سوق تؼييي ضسُ تَسظ هطاجغ شيػالح ًطَض

 . اّس ثَزهبثل پطزاذت ذَ

اظ آييي ) 5هبزُ 

ّب  (ًبهِ 

ُ كطغت هغبلؼبتي ذبضج اظ ًطَض ثبيس ِث  هتوبضي زض هجبل استلبزُ اظ زٍض

 ُ هَجت سٌس ضسوي تؼْس ًوبيس ًِ ِث هست سِ ثطاثط ظهبى استلبزُ اظ زٍض



ِث هٌظَض حسي اجطاي ايي تؼْس، هتوبضي . زض زاًطگبُ هتجَع ذسهت ًوبيس

ٍ ثطا ّبي اضظي ٍ ضيبلي ًِ هطاض است زض هي ثبيست ِث هيعاى ز ثط ًل ّعيٌِ 

ُ كطغت هغبلؼبتي زضيبكت زاضز هجلؾ آى تَسظ )عَل استلبزُ اظ زٍض

چگًَگي اذص تؼْس ِث . تؼْس ثسپبضز( زاًطگبُ هتجَع تؼييي ذَاّس ضس

هتوبضي ثطاي سپطزى تؼْس كَم ِث . ػْسُ زاًطگبُ هتجَع هي ثبضس

ٍ ضٍش ظيط ثب تَجِ ِث سبيط هوطضات تطريع زاًطگبُ هيتَاًس ِث يٌي اظ ز

ًبهِ هؼتجط  -سپطزى ٍثيوِ هلٌي ة –الق : اهسام ًوبيس  سپطزى ضوبًت 

ًبهِ  ِث )ًبضهٌسي يب سپطزى ٍجِ ًوس يب اٍضام ثْبزاض ّوبًٌس سلتِ ٍ ثيوِ 

 (. ؿيط اظ چي

اظ آييي ) 6هبزُ 

ّب  (ًبهِ 

ُ ذبضج اظ ًطَض  اظ حوَم ٍ كَم اػضبء ّيبت ػلوي زض هست استلبزُ اظ زٍض

زاًطگبُ هتجَع هَظق . الؼبزُ هرػَظ هطتجِ ذَز استلبزُ ذَاّس ًطز

ًبهِ ٍذطٍج اظ ًطَض آًْب ٍ  است ّعيٌِ ضكت ٍثطگطت، ّعيٌِ ػَاضؼ گصض

ضا كوظ يٌجبض زض عَل ّط ( ًلط ثب احتسبة هتوبضي 5حساًثط )ذبًَازُ ضبى

ُ پطزاذت ًوبيس   .زٍض

اظ آييي ) 7هبزُ 

ّب  (ًبهِ 

ُ كطغت هغبلؼبتي زاذل  حوَم ٍ هعايبي اػضبي ّيبت ػلوي ًِ اظ زٍض

ًبهِ هبهَضيتْب تَسظ زاًطگبُ هجسا  ًطَض استلبزُ هي ًوبيٌس هغبثن ثب آئيي 

پطزاذت ذَاّس ضس ٍاحس هيعثبى حتي االهٌبى تسْيالت ضكبّي ًظيط 

 . هسٌي ضا ثطاي ايي اػضب كطاّن ذَاّس ًوَز

اظ ) 8هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ُ زاذل ًطَض ّعيٌِ ضكت ٍ ثطگطت هتوبضي ٍ ذبًَازُ ٍي حساًثط )زض زٍض

ُ اظ ( ًلط ثب احتسبة هتوبضي5 يي ثبض زض عَل هست استلبزُ اظ ّط زٍض

 . هحل اػتجبضات زاًطگبُ هجساء هبثل پطزاذت هي ثبضس

اظ آييي ) 9هبزُ 

ّب  (ًبهِ 

ّبي   ُ ّب اػتجبضات الظم ضاجْت اًجبم زٍض كطغت الظم است زاًطگبُ 

هغبلؼبتي اػضبي ّيئت ػلوي ذَز زض ثَزجِ سبالًِ پيص ثيٌي ٍهٌظَض 

 . ًوبيٌس

ُ كطغت  -1تجػطُ  هبِث التلبٍت هؼبزل ضيبلي هوطضي اضظي اًجبم زٍض

ثب ( ًلط ثب احتسبة هتوبضي 5)هغبلؼبتي هتوبضي ٍ اكطاز ذبًَازُ ّوطاُ ٍي 

هبثل پطزاذت  حوَم ٍ هعايبي استلبزُ ًٌٌسُ اظ هحل اػتجبضات زاًطگبُ

ُ زض . ذَاّس ثَز زضيبكت حن التحوين اظ هؤسسِ آهَظضي هحل عي زٍض

 . ذبضج اظ ًطَض ثالهبًغ هي ثبضس



ّبي ثيوِ زضهبًي -2تجػطُ  شيل هبزُ  2هَضَع تجػطُ )هؼبزل ضيبلي ّعيٌِ 

ًبهِ 4 ّبي هطثَعِ ( ايي آئيي  حساًثط ِث هيعاى تؼييي ضسُ زض زستَضالؼول 

هثجتِ ِث ضطط ٍجَز اػتجبض اظ هحل اػتجبضات زاًطگبُ پس اظ اضائِ اسٌبز 

 . هبثل پطزاذت هي ثبضس

اظ ) 10هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ّبي الظم جْت اجطاي  زض غَضت ٍجَز اػتجبض توبم يب هسوتي اظ ّعيٌِ 

ُ كطغت هغبلؼبتي زاذل ًطَض اظ هحل ضزيق هتوطًع هطثَعِ زض  عطح زٍض

 . اذتيبض ٍاحس هيعثبى هطاض هي گيطز هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي تبهيي ٍ زض

اظ ) 11هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ُ كطغت هغبلؼبتي هَظق است گعاضش پيططكت  استلبزُ ًٌٌسُ اظ زٍض

هغبلؼِ ٍ تحويوبت ذَز ضا ِث كَاغل هؼيٌي ًِ زض ٌّگبم اػعام ٍ زض ٌّگبم 

حساهل زض كَاغل ظهبًي سِ )اػعام ٍ زض ّط هَضز تؼييي ذَاّس گطزيس

هبُ پس اظ پبيبى  2ِث زاًطگبُ هتجَع ذَز اضسبل ًوَزُ ٍ حساًثط ( هبِّ

ُ ضاثِ زٍض ُ ًيع گعاضش جبهغ كؼبليتْبي ػلوي ٍ پژٍّطي ذَز زض عَل زٍض

 . زاًطگبُ هطثَعِ تسلين ًوبيس

ُ كطغت هغبلؼبتي ثبيستي هَضز  -1تجػطُ  گعاضش ازٍاضي ٍ ًْبيي زٍض

زض غَضت ػسم تبييس . ثطضسي ٍ تبييس ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ هطاض گيطز

ّبي ضَضا ٍ يب زض هَاضزي ًِ ثْط زليل استلبزُ  ًٌٌسُ اظ اضائِ گعاضش 

ّبي ثؼسي هحطٍم ذَاّس   ُ يبزضسُ استٌٌبف ٍضظيسُ ثبضس، اظ استلبزُ زٍض

چٌبًچِ گعاضضْبي ازٍاضي هَضز تبييس ضَضا هطاض ًگطكت، زاًطگبُ هي . ضس

ُ كطغت هغبلؼبتي ضا لـَ ٍ هطاتت ضا ِث  تَاًس زض غَضت لعٍم ثبهيوبًسُ زٍض

 . استلبزُ ًٌٌسُ اثالؽ ًوبيس

اظ ) 12زُ هب

ّب ًبهِ   (آييي 

ُ كطغت هغبلؼبتي جعٍ سبثوِ ذسهت زاًطگبّي  هست استلبزُ اظ زٍض

زض هَضز ًسبًي ًِ گعاضش  -1تجػطُ . استلبزُ ًٌٌسُ هحسَة هي ضَز

ُ جعء  آًْب هَضز تبئيس ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ هطاض ًگيطز، هست زٍض

 . ذسهت استلبزُ ًٌٌسُ هحسَة ًرَاّس ضس

اظ ) 13هبزُ 

ّبآي ًبهِ   (يي 

ُ كطغت هغبلؼبتي ذبضج اظ ًطَض  ػضَ ّيئت ػلوي ٌّگبم استلبزُ اظ زٍض

 . ًوي تَاًس اظ هطذػي استلبزُ ًوبيس

اظ ) 14هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ُ كطغت هغبلؼبتي زاذل ًطَض  ػضَ ّيبت ػلوي زض زٍضاى استلبزُ اظزٍض

حن ػالٍُ ثط حوَم ٍ كَم الؼبزُ هرػَظ هي تَاًس اظ ٍاحس هيعثبى 

ّبي آهَظضي ضجبًِ زضيبكت ًوبيس  ُ  . التحوين ٍ ًيع حن التسضيس زض زٍض



 

اظ ) 15هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ُ كطغت هغبلؼبتي ِ هتوبضي ثرطي اظ )اًػطاف اظ ازاهِ اًجبم زٍض پس اظ آًٌ

ُ ثطاي ٍي هحسَة هي ( آى ضا اًجبم زازُ است ثؼٌَاى يٌجبض استلبزُ اظ زٍض

ُ ذبضج اظ ًطَض ثْطزليل چٌبًچِ هتوب -1تجػطُ . گطزز ضي استلبزُ اظ زٍض

هَكن ِث اذص ضٍازيس ٍضٍز ِث ًطَض هيعثبى ًگطزيسُ ٍ هطاجؼت ًوبيس، ثب 

احتسبة ضطايظ ٍهستي ًِ زض ذبضج اظ ًطَض ثَزُ، پطزاذت حساًثط يٌوبُ 

زض غَضت اًػطاف، ػسم  -2تجػطُ . هوطضي اضظي ِث ٍي ثالهبًغ هي ثبضس

ُ كطغت هغبلؼبتي زض تَكين زض اذص ضٍازيس ٍ ي ا ًيوِ توبم گصاضزى زٍض

ذبضج اظ ًطَض، استلبزُ ًٌٌسُ هَظق است ًسجت ِث استطزاز اضظ هبظاز 

هؼبًٍت پژٍّطي زاًطگبُ هسئَل . زضيبكتي ِث ثبًي ػبهل اهسام ًوبيس

زض غَضتي ًِ ػضَ ّيئت ػلوي پس  -3تجػطُ . پيگيطي ايي اهط هي ثبضس

ُ كطغت هغبلؼبتي  ِث هَهغ ذَز ضا ِث زاًطگبُ هتجَع هؼطكي اظ اتوبم زٍض

 -4تجػطُ . ًٌوبيس، ؿبيت هحسَة ٍ ثطاثط هوطضات ثب ٍي ضكتبض ذَاّس ضس

هبُ يي ثبض گعاضضبت ػلوي  6هؼبًٍت پژٍّطي زاًطگبُ هَظق است ّط 

ّبي كطغت هغبلؼبتي اػضبي ّيئت ػلوي ذَز ضاثب   ُ حبغل اظ اًجبم زٍض

ّبي اعالع ضسبًي زض اذتيبض سبيط هحوويي ًطَض  استلبزُ اظ ضيَُ 

 . هطاضزّس

اظ ) 16هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

زض غَضت ٍاثستِ ًجَزى ِث )ضئيس زاًطگبُ يب هؤسسِ ٍاحس هيعثبى

ُ كطغت هغبلؼبتي ( زاًطگبُ هي ثبيست ِث غسٍض گَاّيٌبهِ گصضاًسى زٍض

 . زاذل ثطاي استلبزُ ًٌٌسُ اهسام ًوبيس

اظ ) 17هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ًبهِ ضا جْت اعالع اػضبي  هؼبٍى پژٍّطي زاًطگبُ هَظق است ايي آئيي 

 . ّيئت ػلوي يِ آًْب اثالؽ ًوبيس

اظ ) 18هبزُ 

ّب ًبهِ   (آييي 

ًبهِ ِث ػْسُ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي  ًظبضت ثطحسي اجطاي ايي آئيي 

ًبهِ ِث استٌبز . ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي هي ثبضس ايي آئيي 

ًبهِ استرساهي اػضبي ّيئت ػلوي  6اغالحي پيَست ضوبضُ  5 هبزُ آئيي 

ّب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي ٍ پژٍّطي ًطَض زض يي هوسهِ،   18زاًطگبُ 

ِث تػَيت ٍظيط ثْساضت ، زضهبى ٍ  17/11/80تجػطُ زض تبضيد  18هبزُ ٍ 

ًبهِ . آهَظش پعضٌي ضسيسُ ٍ اظ تبضيد هصًَض الظم االجطا هي ثبضس آئيي 

ّبي آى لـَ ٍ ثسٍى اػتجبض اػالم هي گطززهجلي   .ٍ اغالحيِ 

 


