
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اههنژپوهشي و ژپواه اهی دستورالعمل کرسي
 

 

 

  
 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 :  ابالغتاریخ 
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 11از1صفحه

 

 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

هاي توسعه برنامه قانون كشور، اجراي علمی جامع نقشه كشور، ساله بيست انداز چشم سند اهداف تحقق راستاي در

 و ایجاد هب كمک راستاي در بنيان، دانش اقتصاد عصر در فناوري و پژوهش افزون روز اهميت توجه به با و كشور،

 از یتحما صندوق اساسنامه 11 ماده 2 و1 بند ودراجراي ملی سطح در و فناوري علم توليد هاي ظرفيت ارتقاء

 .باشد می ذیل شرح به كرسی پژوهشی دستورالعمل كشور، فناوران و پژوهشگران

 :تعاریف. ۱ ماده

  :كشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوقصندوق. 

 هارچوب هاي دریافتی در چ: كارگروه علمی صندوق كه وظيفة بررسی و تأیيد پيشنهادیهکارگروه

 پژوهشی صندوق را به عهده دارد.هاي اولویت

 طراز  صاحبنظران از صندوق متشکل و پژوهانه ي  پژوهشی : كارگروه كرسیو پژوهانه کارگروه کرسی

هاي هاي دریافتی كرسی پژوهشی و پژوهانه در چهارچوب اولویتاول كه وظيفة بررسی و تأیيد پيشنهادیه

 پژوهشی صندوق را به عهده دارد.

 :هاي مصوب كارگروهكه وظيفة بررسی و تأیيد نهایی پيشنهادیهكميته تخصصی صندوق  کميته تخصصی-

 هاي صندوق را به عهده دارد.

  :فناورانه یا و پژوهشی دستاوردهاي و علمی مدارج و تجربه دانش، داراي كه حقيقی اشخاص پژوهشگر 

 .باشد رسيده و پژوهانه  كرسی پژوهشی كارگروه تائيد به وي علمی صالحيت بوده و

 براي و صندوق اهداف راستاي در كه است پژوهشی : اعتبار)پژوهانه(پژوهشی کرسی/ اعتبار ویژه 

 پژوهشگران به هدفمند هايپروژه و هافعاليت از اياز مجموعه متشکل تحقيقاتی راهبردي برنامه یک اجراي

 .یابدمی تخصيصایرانی مقيم ایران  حقيقی ممتاز

 م، عضو هيئت علمی تمام وقت داراي حکم كارگزینی مورد تأیيد وزارت علو: عضو هيئت علمی

 تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ا وزارت ی: دانشگاه/پژوهشگاه مورد تایيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه/پژوهشگاه

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 صویب پيشنهادیه، نظارت بر حسن اجراي آن را بر عهده دارد.: فردي كه پس از تناظر 
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 :اهداف. ۲ ماده

 جامع  بينش داراي نگر،آینده و نگرجامع پژوهشگران براي تحقيقاتی جدید هايظرفيت ایجاد به كمک

 برنامة راهبردي؛ علمی و

 كشور؛ جستهبر پژوهشگران بالقوه هايظرفيت از مؤثر برداري بهر 

 شورك از خارج مقيم ایرانی فرهيخته پژوهشگران جذب و پژوهشی انسانی هايسرمایه نگهداشت به كمک 

 داخل؛ به

 پژوهش وشوند( كاربردي )كه منجر به توليد محصول، ثبت پتنت، یا دانش فنی می هايپژوهش از حمایت-

 ملی؛ هاي اولویت با همراستا هاي پایه )در مرزهاي دانش(

 كشور؛ سطح در علم مولد و پویا علمی هايمحيط ایجاد به كمک 

 آن؛ الزامات و جامعه نيازهاي با پژوهشگران مؤثر تعامل به كمک 

 كشور؛ فناوري و علم نظام براي متخصص و ماهر نيروهاي تربيت از حمایت 

 دانش و فناوري؛ مرزهاي در حركت و كشور علمی توسعه در مؤثر نقش ایفاي 

 كشور؛ در گروهی تراز اول پژوهشی ايهفعاليت توسعه به كمک 

 و هاي گروهی و بين المللی؛هاي كالن موردنياز كشور در قالب اعطاي كرسیحمایت از اجراي طرح 

 پرور.پشتيبانی از مراكز علمی مستعد و نخبه 

 :کارگروه وظایف و رکيب. ت3ماده 

 تركيب اعضا و وظایف كارگروه  به شرح ذیل می باشد:

 اعضای کارگروه:

 صندوق رئيس، 

 صندوق آینده پژوهشی علم و فناوري معاون، 

 صندوق نظارت و ارزیابی مدیر، 

 و ،صندوق رئيس انتخاب به علمی هاي هكارگرو روساي از نفر دو 

 صندوق رئيس انتخاب به كشور برجسته پژوهشگران و اساتيد از نفر تا هشتچهار. 
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 .خواهد بود صندوق رئيس ،كارگروه رئيس: ۱تبصره

ثریت آراء اعضا حداقل با حضور پنج نفر از اعضا رسميت می یابد و تصميمات با اك كارگروه جلسات: ۲تبصره      

ر متخصصين تواند به تناسب طرح مورد بررسی با حضوبرخی جلسات كارگروه میحاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد. 

 مرتبط از بين اعضاي فوق تشکيل شود. 

 :وظایف کارگروه

 نه،پژوهشی/پژوها كرسی فعاليت صاحبان كلی مشیخط و هاسياست تدوین تخصصی در كميته با همکاري 

 پژوهشی، كرسی اعطاي موضوعی هاياولویت تعيين 

 پژوهشی، كرسی اعطاي متقاضيان بالقوة شناسایی 

 ها،آن تحقيقاتی راهبردي برنامه و متقاضيان علمی صالحيت ارزیابی 

 خاتمه یا تمدید با ارتباط در گيري تصميم و پژوهشی/پژوهانه كرسی صاحبان عملکرد تعيين ناظر و پایش 

 شده، اعطاء حمایت

 پژوهشی/پژوهانه. كرسی كيفی و كمی توسعه و ترویج با مرتبط فعاليتهاي سایر انجام 

 :شرایط اولية متقاضيان .4ماده 

 صندوق، اولویتهاي با منطبق تحقيقاتی راهبردي برنامه داشتن 

 كشور یا حركت در مرزهاي  دار اولویت مسائل حل جهت منسجم و علمی نظري چارچوب یک دارا بودن

 دانش،

 پژوهانه، آینده و یا مبتکرانه نو و دارا بودن ایدة 

 و تربيت محققين برجستة جوان، و هدایت داشتن توان 

 رخورداري از شرح حال علمی برجستهب. 

 :های مالیانواع حمایت . 5ماده 

رسند به تصویب می پژوهشیو پژوهانه كرسی  به پژوهشگران كه از طریق كارگروهاعطایی  هاي مالیحمایتانواع 

در سال بطور ساالنه توسط كميتة تخصصی تعيين  پژوهانهو  باشد. حداكثر ميزان پرداختی هر كرسی می زیر شرح به
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

، مبلغ مورد حمایت، با تقسيم  مساوي  خصوص هر یک از انواع طرح هاي مورد حمایت كرسی و گرنتدر شود. می

  .یط دستورالعمل مربوطه پرداخت می شوددر سنوات طرح و ابتداي هر سال با رعایت شرا

واردي كه سهم ، در صورت عقد تفاهم نامه با سایر سازمان ها، در ماین مادهدر كليه حمایتهاي موضوع : 3تبصره

روه كرسی كارگ صالحدیدبا حسب مورد احراز شرایط متقاضيان  درصد باشد، 50كمتر از از مبلغ حمایت، صندوق 

 خواهد بود. 

 پژوهشی )کرسی استادی(:  الف( کرسی

 ،تمام استاد مرتبه با كشور پژوهشی مراكز و ها دانشگاه علمی هيئت عضو پژوهشگران به كه است اعتبار پژوهشی

صندوق  در داراي حداقل یک طرح خاتمه یافته ي موفقو  المللی بين و ملی سطوح در درخشان پژوهشی داراي سوابق

 اعطاء بنيادي هاي حوزه در پردازي نظریه یا كشور اساسی مسائل حل هدف بادر یکی از قالب هاي حمایتی صندوق 

شرح زیر ه دو صورت فردي یا گروهی از نوع ملی یا بين المللی  اعطا می شود كه ویژگی هاي هریک ب شود و به می

 است.

 کرسی پژوهشی فردی:

 داراي مرجعيت علمی و وجهه ،  تمام این كرسی در هر زمينه علمی به پژوهشگري برجسته با مرتبة استاد

پروژه تحقيقاتی اجرا و استفاده شده در سطح  یکمتقاضيان باید حداقل  گيرد.المللی و یا ملی تعلق میبين

 د. نداشته باشملی 

  است.سال  3مدت زمان كرسی حداكثر 

 د استسال قابل تمدی 5، تا و برجستگی ممتاز علمی مدت زمان كرسی، مشروط به داشتن همکار خارجی. 

 تواند در ه میتمدید كرسی به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگرو

 صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 کرسی پژوهشی گروهی:

  و با نظارت و  تمام  استاد هيات علمی با مرتبه  سرپرستی یکكرسی به تيمی از پژوهشگران برجسته به این

داراي مرجعيت علمی و وجهه بين المللی و یا ملی  در موضوع مورد پژوهشهر دو راهبري یک سازمان كه 
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

قاتی اجرا و استفاده شده در متقاضيان باید حداقل دو پروژه تحقي برنامه علمی منسجم باشند تعلق می گيرد. و

  د.نسطح ملی داشته باش

  سال است. 3مدت زمان كرسی حداكثر 

 هم افزایی قابل  با فعال در یک سازمان معتبر بين المللی مدت زمان كرسی، مشروط به داشتن همکار خارجی

 سال قابل تمدید است. 5، تا مالحظه

 تواند در رگروه میتمدید كرسی به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كا

 صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 المللی: کرسی پژوهشی ملی و بين

 المللی باشد: تواند به ترتيب زیر ملی یا بينهاي فردي یا گروهی میر یک از كرسیه

  :گيرد.مرجعيت علمی و وجهه ملی تعلق می به یک استاد ایرانی دارايکرسی ملی 

 المللی با همکاري یک استاد مرجعيت علمی و وجهه بينبه یک استاد ایرانی داراي المللی: کرسی بين

برجستة مقيم خارج از كشور تعلق می گيرد. هزینة این كرسی حسب مورد از طریق منابع داخلی و بين 

 تامين می شود. المللی تعيين و

 : ب( کرسی پژوهشگران جوان

  اعطا می شود كه سال در زمان تقاضا( با مرتبة حداقل دانشياري 45این كرسی به پژوهشگران جوان )زیر 

حداقل یک طرح  بوده و معتبر التحصيل دانشگاهداراي توانمندي هاي پژوهشی ویژه و استعداد برتر و فارغ

 د. نداشته باش صندوقدر یکی از قالب هاي حمایتی  خاتمه یافته ي موفق

  هاي انش در رشتههاي نوظهور و یا توسعة مرزهاي درشته بهپردازي نظریه بهبا هدف تشویق دانشمندان جوان

 شود.می توجه خاص پيشرو

  سال است. 3مدت زمان كرسی حداكثر 

  تواند در ه میكارگروه انجام شده و كارگروتمدید كرسی به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد

 صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

  : پژوهشی )پژوهانه( ویژه ج( اعتبار

 رايدا كشور پژوهشی مراكز و ها دانشگاه علمی هيئت عضو پژوهشگران اعتبار پژوهشی كه در قالب طرح به

 اي زیرهجدید در قالب برنامه فناوري و علمی هاي ظرفيت ایجاد به كمک هدف با ویژه پژوهشی هاي توانمندي

 .شود می اعطاء

 :گرنت آغاز

 س( كه حداكثر سه ز یا كيوابندي تایمدانشگاه برتر جهان )بر اساس رتبه 50التحصيالن این پژوهانه به فارغ

ازگشت به بدانشمندان جوان ایرانی براي  تشویق، با هدف گذشته باشد استخدام هيات علمی آنها ازسال 

 شود.كشور اعطاء می

  سال است. 2مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواند تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه می

 در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 :گرنت استقرار

  بندي تایمز یا كيواس( كه حداكثر پنج دانشگاه برتر جهان )بر اساس رتبه 100التحصيالن پژوهانه به فارغاین

در یکی از قالب هاي  یافته ي موفق گذشته باشد، حداقل یک طرح خاتمه استخدام هيات علمی آنها ازسال 

معتبر كشور با سوابق پژوهشی درخشان باشند با  هايو عضو هيئت علمی دانشگاه صندوق داشته اندحمایتی 

در طول متقاضيان باید  شود.هدف تشویق دانشمندان جوان ایرانی براي ادامة فعاليت علمی در كشور اعطاء می

 توان رهبري یک فعاليت علمی تراز اول را به اثبات رسانده باشند. فعاليت علمی 

  سال است. 2مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواند گروه میتمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كار

 در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 :افزایی )سينرژی(گرنت هم

  این پژوهانه به محققين برجستة داخلی با مرتبة حداقل دانشياري كه داراي نوآوري خالقانه منجر به محصول

 حداقل یک طرح خاتمه یافته ي موفقو باشند و سرپرستی یک تيم پژوهشی منسجم و كارا را به عهده داشته 
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

دانشمندان ایرانی براي طراحی و ساخت  ، با هدف تشویقباشندصندوق داشته در یکی از قالب هاي حمایتی 

 شود.محصوالت فناورانه مورد نياز كشور اعطاء می

  سال است. 3مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواند گروه میتمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كار

 ماید.در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید نن

 :گرنت چالش

 كه داراي نوآوري خالقانه در ارتباط با  يمرتبه حداقل دانشياربا   این پژوهانه به محققين برجستة داخلی

در یکی از قالب هاي حمایتی ، حداقل یک طرح خاتمه یافته ي موفق بنيان باشنددانشهاي صنعت یا شركت 

و سرپرستی یک تيم پژوهشی منسجم و كارا را به عهده داشته باشند، با هدف تشویق  صندوق داشته اند

هاي ارتباط موثر با صنعت و فناوري در جهت پيشبرد اهداف اقتصاد دانش بنيان و ایجاد دانشمندان ایرانی

 شود.بنيان اعطاء میدانش

  سال است. 3مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواند رت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتمدید پژوهانه به صو

 در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 :گرنت پيشتازان

  حوزه هاي نوین زمينهسال با مرتبة حداقل دانشياري كه در  50این پژوهانه به محققين برجستة داخلی زیر  

حداقل یک  ،نوآوري خالقانه منجر به گسترش مرزهاي دانش و فناوري فعاليت داشتهاي داراي رشتهميان

و سرپرستی یک تيم پژوهشی صندوق داشته اند در یکی از قالب هاي حمایتی  طرح خاتمه یافته ي موفق

منسجم و كارا را به عهده داشته باشند، با هدف تشویق دانشمندان ایرانی براي فعاليت پژوهشی موثر در 

 شود.اي اعطاء میهاي ميان رشتهزمينه

  سال است. 3مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواند گروه میتمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كار

 در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
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 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 :گرنت بنيان

  ا هدف حمایت ب پایه با مرتبة حداقل دانشياري پژوهش هايدر  فعال برجستة داخلیاین پژوهانه به محققين

رط زیر ش پنجز اشود. متقاضيان باید واجد حداقل سه مورد پایه در كشور اعطاء میتحقيقات از توسعة كيفی 

رستی یک سرپ، كشورخارج یا داخل  برترهاي التحصيل دانشگاهاشند: فارغ)به تشخيص كارگروه كرسی( ب

تحریریة  ، عضو هيأتطرح پسادكتري خاتمه یافته 2ري و رسالة دكت 5، سرپرستی حداقل آزمایشگاه معتبر

 .خودشتة رحداقل یک جایزة معتبر علمی مرتبط با  ي برنده، یک مجلة معتبر مرتبط با رشتة خودحداقل 

  سال است. 3مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواند گروه میت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارتمدید پژوهانه به صور

 در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 :گرنت ميثاق

 با هدف حمایت با مرتبة حداقل دانشياري انسانی هاي علوماین پژوهانه به محققين برجستة داخلی در رشته ،

شرط زیر  پنجشود. متقاضيان باید واجد حداقل سه مورد از كشور اعطاء می از توسعة كيفی علوم انسانی در

 داراي ،كشورخارج یا داخل برتر ي هاالتحصيل دانشگاهاشند: فارغو پژوهانه( ب )به تشخيص كارگروه كرسی

تمه طرح پسادكتري خا 1رسالة دكتري و  4، سرپرستی حداقل المللییک مقالة كيفی برتر در مجالت بين

حداقل یک جایزة معتبر برنده ي ، یک مجلة معتبر مرتبط با رشتة خودعضو هيأت تحریریة حداقل یافته، 

 .خودعلمی مرتبط با رشتة 

  سال است. 3مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر 

 تواندگروه میتمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كار 

 در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

 

اساسی كشور  ط با نيازهايمرتبدر موارد استثنایی  تمدید پژوهانه و كرسی براي یک دورة دیگر فقط :4تبصره

 .پذیر خواهد بودو پس از تأیيد كارگروه و تصویب كميتة تخصصی امکان

 2نفر پژوهشگر پسا دكتري و  2صاحبان كرسی پژوهشی می توانند در هر سال از مدت اجراي طرح،  :5تبصره

نفر پژوهشگر پسا دكتري  1نفر دانشجوي دكتري و صاحبان پژوهانه می توانند در هر سال از مدت اجراي طرح، 
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
 

 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

وه كرسی و پژوهانه از نفر دانشجوي دكتري در تيم علمی خود داشته باشند. با تشخيص و تایيد كارگر 1و 

پژوهشگر پسا دكتري و یا دانشجوي رساله دكتري این طرح ها به صورت مجزا مطابق ضوابط صندوق حمایت 

 مالی بعمل می آید. 

 :کرسی/ پژوهانه اعطای فرایند. 6ماده

 لمینام در حوزه عهاي تخصصی و یا پژوهشگران صاحبمعرفی توسط اعضاي كارگروه كرسی، كارگروه .1

  مرتبط و یا تقاضاي مستقيم متقاضی؛

 ؛متقاضی در سامانه توسط پژوهانه / پژوهشی كرسی درخواست فرم تکميل .2

 به آن ارائه و اوليه شرایط واجد افراد فهرست استخراج و كارگروه دبير توسط شده تکميل فرم بررسی .3

 ؛اخذ تائيد جهت كارگروه

كرسی پژوهشی و پژوهانه توسط اعضاي  كارگروه بررسی شرح حال علمی و فرم تکميل شده متقاضيان  .4

 ؛كرسی پژوهشی

 ها؛نظرخواهی از اساتيد برجسته در مورد متقاضيان و برنامة پيشنهادي آن .5

 پژوهانه /كرسی اعطاي درخواست قبول یا رد مورد در گيري كارگروه كرسی پژوهشی تصميم و بررسی .6

 ؛هاي تأیيد شدهتعيين ناظر براي طرح .7

 ؛ وكرسی/ پژوهانه در كميتة تخصصیتأیيد نهایی  .8

 .مصوب و عقد تفاهم نامه با صاحب كرسی / پژوهانه كرسی/ پژوهانه براي  نامه تفاهم تنظيم .9

 :عملکرد ارزیابی و نظارت .7 ماده

  ی مطابق فرم مصوب كارگروه كرس سالرا هر صاحبان كرسی و پژوهانه بایستی گزارش عملکرد خود

 پژوهشی به صندوق ارائه دهند.

 مدید طرح براي در پایان هر سال، كارگروه كرسی پژوهشی با توجه به گزارش دریافتی و نظر ناظر در مورد ت

 نماید.گيري میسال بعد یا خاتمة آن تصميم

 شود.می موارد تمدید ساالنة كرسی/ پژوهانه پس از تأیيد كميتة تخصصی انجام 
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 ژپواههن دستورالعمل کرسي ژپوهشي و
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 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 : حقوق مالکيت معنوی8 ماده

 خواهد شد لحاظنامه مالکيت فکري صندوق براساس آیين دستاوردهاي كرسی/ پژوهانه ناشی از حقوق

ندوق رسيد هيأت امناي ص كميسيون به تصویب 29/09/1400در تاریخ  تبصره پنج و ماده هشت در دستورالعمل این

 .باشدقابل اجرا میتوسط ریيس صندوق از تاریخ ابالغ پس از تصویب در هيات امنا و و 

 

 


