سازمان پژيَشُاي علمي ي صىعتي ايران

آييه وامٍ استفادٌ از
گسارش طرحَاي تحقيقاتي ي پايان وامٍَا/رسالٍَا

كتابخاوٍ ي مركس اسىاد سازمان
بُار 1393
(پيًست شمارٌ  2مصًبٍ جلسٍ شمارٌ َ 167يأت رئيسٍ سازمان)

بسمهتعالي
مادٌ  :1ضريرت ي َذف

ة لضٍم دستشسي پژٍّطگشاى ٍ ػالقِ هٌذاى ثِ هٌبثغ غٌي ػلوي  ،اجتٌبة اص تنشا س هطبلؼبت ٍ
-1-1ثب تَجِ ُ
تحقيقبت اًجبم يبفتِ ٍ ّوچٌيي تل ًسخِ اي ثَدى گضاسش طشحّبي تحقيقبتي ٍ پبيبىًبهِّب ،تؼييي
خطهطي ثِ هٌظَس ينسبى سبصي ًحَُ استفبدُ اص آًْب ضشٍسي است  .متبثخبًِ دس خصَظ پژٍّص ّبي اًجبم
يبفتِ عالٍُ ثش ًقص اطالع سسبًي ،سسبلت حفظ ٍ اهبًتداسي سا ًيض ثش ػْذُ داسد  .لزا تذٍيي آيييًبهِ ًحَُ
استفبدُ اص ايي هٌبثغ دس متبثخبًِ ثب ايي ّذف اًجبم ضذُ است.
مادٌ  :2تعريف

 -1-2گضاسش طشح  :هٌظَس گضاسش مليِ طشحّبي داخل سبصهبًي ،خبسج سبصهبًي ٍ م ضتشك ثجت ضذُ دس
سبصهبى است مِ ًسخِ چبپي ٍ النتشًٍيل آًْب دس متبثخبًِ ًگْذاسي هيضَد.
 -2-2پبيبىًبهِ :هٌظَس توبم پبيبى ًبهِّبي مبسضٌبسي اسضذ ٍ

سسبلِّبي دمتشي تذٍيي ضذُ تَسط

داًطجَيبى سبصهبى پژٍّطْبي ػلوي ٍ صٌؼتي ايشاى است مِ ًسخِ چبپي ٍ النتشًٍيني آًْب د س متبثخبًِ
ًگْذاسي هيضَد.

مادٌ  :3استفادٌكىىذگان

 -1-3هشاجؼبى داخلي ضبهل مبسمٌبى سبصهبى (اػضبء ّيبت ػلن ي ،مبسضٌبسبى ،مبسمٌبى ٍ داًطجَيبى ) مِ
ػضَ متبثخبًِ ّستٌذ.
 -2-3هشاجؼبى خبسجي ضبهل اػضبء ّيبت ػلوي ،پژٍّطگشاى ٍ داًطجَيبى داًطگبُّب ،هؤ سسبت پژٍّطي ٍ
ٍاحذّبي فٌبٍس اةاسائِ مبست ضٌبسبيي هؼتجش ٍ اػضبء طشح غذيش ٍ متبثخبًِّبي ػضَ طشح اهيي هيثبضٌذ.

مادٌ  :4وحًٌ استفادٌ

 -1-4اطالػبت متبثطٌبختي توبم گضاسش طشحّب ٍ پبيبىًبهِّب دس فْشست سايبًِاي متبثخبًِ ٍ هشمض اسٌبد دس
دستشس ّوگبى قشاس داسد.
ى.
 -2-4پبيبىًبهِ ٍ گضاسش طشح اهبًت دادُ ًويضَ د

تجصشُ  :1اػضبء ّيبت ػلوي ٍ مبسضٌبسبى سبصهبى هي تَاًٌذ ثب دسخَاست سسوي پژٍّطنذُ ٍ يب هذيشيت
هشثَطِ ثب سػبيت ضشايط حفع اهبًت اص اهنبى اهبًت هحذٍد ثِ هذت  2سٍص گضاسش طشح ّبيي مِ ثيص اص 2
سبل اص خبتوِ آًْب گزضتِ ،استفبدُ ًوبيٌذ (اهنبى اهبًت گضاسش طشحّبي هطبسمتي ٍجَد ًذاسد).
 -3-4هطبلؼِ ٍ مپيثشداسي اص صفحبت چنيذُ ،فْشست هطبلت ،فْشست هٌبثغ ٍ حذامثش  10صفحِ اص هتي
ًسخِ چبپي پبيبىًبهِ ٍ گضاسش طشح دس هحل متبثخبًِ ٍ ثب تبييذ متبثذاس ثشاي هشاجؼبى داخلي ٍ خبسجي آصاد
است.
ً -4-4سخِ النتشًٍيل پبيبىًبهِ ٍ گضاسش طشح اص طشيق متبثخبًِ ديجيتبل قبثل دستشسي است  .دس داخل
سبصهبى ػٌَاى ٍ  10صفحِ اٍل ٍ اص خبسج اص سبصهبى فقط ػٌَاى قبثل هطبّذُ است.
تجصشُ  :2هطبلؼِ گضاسش طشح ّبيي مِ ثب ًبهِ سسوي هؼبًٍت تَسؼِ فٌبٍسي دس قشًطيٌِ قشاس داسًذ تب پب يبى
صهبى قشًطيٌِ اهنبىپزيش ًيست.
تجصشُ  :3ضشايط هطبلؼِ ٍ مپي ثشداسي ثشاي پبيبىًبهِّبي مبسضٌبسي اسضذ پس اص ضص هبُ ٍ

سسبلِّبي

دمتشي پس اص يل سبل قبثل اجشا است.
تجصشُ  :4ضشايط هطبلؼِ ٍ مپي ثشداسي اص گضاسش طشح ّبيي مِ موتش ا ص  2سبل اص خبتوِ آًْب گزضتِ است،
ثشاي اػضبء ّيبت ػلوي ٍ مبسضٌبسبى داخل سبصهبى ثب دسخَاست سسوي پژٍّطنذُ ٍ يب هذيشيت هشثَطِ دس
هحل متبثخبًِ اهنبىپزيش است.
ّ -5-4ش فشد هي تَاًذ حذامثش تؼذاد  3پبيبىًبهِ يب گضاسش طشح سا ثِ طَس ّوضهبى دس هحل متبثخبًِ
استفبدُ ًوبيذ.
 -6-4تصَيشثشداسي اص پبيب ىًبهِ ٍ گضاسش طشح اص طشيق اثضاسّبي تصَيشثشداسي هبًٌذ اسنٌشّبي دستي ٍ
هَثبيل هوٌَع است.
مادٌ  :5براساس مصًبٍ جلسٍ شمارٌ  167مًرخ َ 93/02/08يأت رئيسٍ سازمانَ ،سيىٍ ارائٍ خذمات از
مراجعان كتابخاوٍ دريافت ميشًد.

ادٌ از گسارش طرح ي پايانوامٍ
مادٌ  :6جرايم مربًط بٍ تخلف از قًاويه استف

 -1-6آسيت سسبًذى ثِ اهَال ٍ هٌبثغ متبثخبًِ تخلف هحسَة ضذُ ٍ متبثخبًِ هي تَاًذ هتخلف سا ثِ ججشاى
خسبست ٍ هحشٍهيت اص خذهبت متبثخبًِ ٍاداس ًوبيذ.
 -2-6چٌبًچِ دس ٌّگبم استفبدُ اص پبيبى ًبهِ يب گضاسش طشح آسيتّبيي (ضبهل :حبضيًَِيسي ،ػالهتگزاسي،
جذامشدى صفحِ يب صفحبتي اص آى ،سيختي هبيؼبت سٍي آى ٍ

ٍ )...اسد ضَد ،ضوي اخز خسبست اص

استفبدُمٌٌذُ ثش حست هيضاى خسبست ،دس صَست ػضَيت ،ػضَيت ايطبى ثِ هذت ضص هبُ هسذٍد ٍ اهنبى
استفبدُ اص خذهبت متبثخبًِ اص ٍي سلت خَاّذ ضذ.
ً -3-6قل هطبلت دس طشح تحقيقبتي ،پبيبىًبهِ تحصيلي ،متبة ،هقالِ ٍ يب ّش هٌجغ ديگشي ثب رمش هأ خز آصاد
است .دس صَست اثجبت تخلف ،هسئَليت ثش ػْذُ ًقل مٌٌذُ ثَدُ ٍ حق پيگيشي قبًًَي ثشاي سبصهبى هحفَظ
خَاّذ ثَد.

ايه آييه وامٍ در  6مادٌ ي  4تبصرٌ در تاريخ  1393/02/08بٍ تصًيب َيات رئيسٍ سازمان رسيذ ي از
ايه تاريخ قابل اجراء است.

