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 به نام خدا

تالش  فناوری در پشتیبانو  دهندهتوسعهخالق و نوآور، های علمی و صنعتی ایران به عنوان یک سازمان پژوهشی سازمان پژوهش

های پیشرفته و توسعه فناوریایجاد، انتقال و نقشی کلیدی و محوری در عرصه ملی در  ،های موجوداست با استفاده از پتانسیل

-سازی محصوالت دانشهای پیشرفته به سمت تجاریتوسعه فناوریدر جهت با تکمیل زنجیره نوآوری ر ایفا کند و اولویت دار کشو

 است که برعهدهگذاری در حوزه پژوهش و فناوری امری ضروری و تاثیرگذار سیاست ،. در این راستاکندبنیان و خلق ثروت حرکت 

های پیشرفته گذاشته شده و فناورانه و رشد و توسعه فناوریهای علمی یتخالقبه عنوان بازوی پرورش معاونت توسعه فناوری 

ساماندهی و رسیدگی به های تخصصی، تحصیالت تکمیلی و آموزشهای سازمان، گذاری، تصویب و راهبری طرحاست. سیاست

جایگاه  بانیدیدهیریت دانش و مدحمایت و پشتیبانی از سفرهای علمی اعضای هیات علمی، ترفیع ساالنه اعضای هیات علمی، 

های علمی و پژوهشی، زمان در قالب انتشار کتاب و مجلهو فناوری سازمان، گسترش و نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی ساعلمی 

های بررسی و ارزیابی طرح، جهان های داده ای و نشریات علمیهای به روز، دسترسی به پایگاهتامین منابع علمی از جمله کتاب

گردد. اداره کل پژوهش، فناوری و آموزش به عنوان زیرمجموعه فناوری محقق میهای معاونت توسعه در چارچوب فعالیت تاییدی

شورای دبیرخانه تشکیل های مذکور را برعهده دارد. به این منظور ریزی و اجرای فعالیتعاونت توسعه فناوری رسالت برنامهای از م

های کالن، کمیسیون ارزیابی دانش فنی، کمیته های تاییدی، دبیرخانه طرحیرخانه شورای طرحها، دبمرکزی ارزیابی و تصویب طرح

انجام پذیرد. مدیریت این اداره کل انجام می اسنجی و سنجش فناوری بعلمهای سازمان، ع، پذیرش، کدگذاری و بایگانی طرحترفی

های تحصیالت تکمیلی و آموزشاداره های آموزش تخصصی در هاری دورمحور و نیز برگزور تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهشام

ها، رسیدگی به امور نشریات و ها، نشــریات، گزارش طرحتخصصی انجام می شود. نگهداری و ساماندهی منابع علمی از جمله کتاب

-انجام میاین اداره کل ای از عنوان زیر مجموعهه بکتابخانه  است که توسط هاییفعالیتانتشارات و نیز تامین منابع علمی از جمله 

 . پذیرد

ها و نامهها، شیوهنامهشده بر مبنای آیینهای اشارهکلیه فعالیت ،دهی و با هدف تحقق عدالت اداری در سازمانبه منظور سامان

توسعه فناوری  تمان به پیشنهاد معاونعطف به اسناد باالدستی سازبه سازمان ابالغ شده و یا پذیرد که هایی صورت میدستورالعمل

 سازی قوانین و مقررات پژوهشیسهولت در استفاده و شفاف جهت مجموعهاین  رسیده است.قانونی تهیه و به تصویب مراجع 

توضیح  الزم به های جاری پژوهش و فناوری سازمان را گردآوری کرده است.ها و دستورالعملنامهها، شیوهنامهسازمان، کلیه آیین

به های آتی موکول گردیده است. های تخصصی و کتابخانه به ویرایشهای تحصیالت تکمیلی، آموزشنامهنامه و آییناست شیوه

این مجموعه به صورت ساالنه مورد بازبینی قرارگرفته و در بهار  توسعه فناوری، روز بودن قوانین معاونتمنظور حفظ پویایی و به

  .هد شدهرسال تجدید چاپ خوا

 

 داوود کریمی

 مدیرکل پژوهش، فناوری و آموزش

 1398 پاییز



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 سالههار /نامههان پاياو تحقيقاتي ى هاحطرارش گز ده ازستفاانامه  يينآ

 

 
 08/02/1393 زمان تصويب:

 08/02/1393 زمان اجرا:

 هيات رئيسه سازمان 167جلسه شماره  مرجع تصويب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 
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 سالههار /نامههان پاياو تحقيقاتي ى هاحطرارش گز ده ازستفاانامه  يينآ
 

 بسمهتعالي

 فهدورت و : ضر1ده ما
 

ت تحقیقات و العامط راتكرب از جتناا ،به منابع غنی علمیان مندعالقهان و هشگروسترسی پژوم دلزبه با توجه  -١-١

زی سا نیكسار مشی به منظو تعیین خط، نامههانپایاو تحقیقاتی ی هاحطرارش گزدن بو ای تك نسخه چنین همو یافته منجاا

و  حفظسالت ، رسانیر عطالابر نقش  عالوهیافته م نجای اها هشوپژص خصودر ست. كتابخانه وری اضر آنهاده از ستفاه انحو

 ست.ه اشدم نجاف این هداكتابخانه با در ین منابع از ا ستفادهه اییننامه نحوآین وتدا . لذه دارددنیز بر عهداری را مانتا
 

 يفار: تع2ده ما
 

ست كه ن امازساه در شد ثبت مشترکو مانی زسارج خا، مانیزخل سادا یهاحكلیه طرارش گزر منظو ح:طرارش گز -١-٢

 د.میشو داری نگهكتابخانه در  نهاآنیك ولكترو انسخه چاپی 

 

ن مازسان نشجویاداتوسط ه دش ینوتدی كتری دسالههاو رشد اراسی شنركای نامهها نپایام تمار منظو نامه:نپايا -٢-٢

 د.میشو داری نگهكتابخانه ر د نهاآنیكی ولكترو است كه نسخه چاپی ان ایراصنعتی و علمی های  هشوپژ
 

 نکنندگادهستفا: ا3ده ما

 

( كه عضو كتابخانه ننشجویان و داكناركان، شناساركا، علمیت هیاء عضان )امازسان كنارخلی شامل كان داجعاامر -١-٣

 هستند.

 ابور فنای حدهاو واهشی وپژت مؤسسا، هاهنشگان دانشجویاان و داهشگروپژ، علمیت هیاء عضااجی شامل رخان جعاامر -٢-٣

 مین میباشند.ح اعضو طری كتابخانههاو غدیر ح طرء عضاو اشناسایی معتبر رت ئه كاراا

 

 دهستفاه ا: نحو٤ده ما

 

س سترد در دسناامركز و كتابخانه ای یانهرافهرست در نامهها نپایاو ها حطرارش گزم شناختی تما بكتات طالعاا -١-٤

 ار دارد.قرن همگا

  ند.نمیشوداده مانت ح اطرارش گزو نامه نپایا -٢-٤

عایت ریا مدیریت مربوطه با ه و هشكدوسمی پژرست اخودرنند با اتومین مازسان شناساركاو علمی ت هیاء عضاا :1ه تبصر

ده ستفا، اگذشته ها آنخاتمه ل از سا ٢از هایی كه بیش حطرارش گزروز  ٢ت به مدود نت محدمان امكااز امانت ایط حفظ اشر

  ارد(.ندد جووكتی رمشای هاحطرارش مانت گزن امكا)انمایند 

متن نسخه چاپی از صفحه  ١٠كثر احدو فهرست منابع ، فهرست مطالبه، چكیدت صفحاداری از كپیبرو مطالعه  -٣-٤

  ست.آزاد اجی رخاو خلی ن داجعاامرای برار با تایید كتابدو محل كتابخانه ح در طرارش گزو نامه نپایا
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 ١٠ و انعنون مازخل سادر دا .ستاسترسی دقابل ل یجیتادابخانه طریق كتح از طرارش گزو نامه ننیك پایاولكترانسخه  -٤-٤

  ست.ه اقابل مشاهدان فقط عنون مازسارج از خااول و از صفحه 

پذیر نمكااقرنطینه ن مان زیاتا پا ،ندار دارقرنطینه قروری در نت توسعه فناوسمی معارهایی كه با نامه حطرارش مطالعه گز :2ه تبصر

  نیست.

ل یك سااز پس  ،یكتری دسالههاه و رشش مااز پس  ،شدارشناسی ركای نامههانپایاای برداری بركپیو یط مطالعه اشر: 3ه تبصر

  ست.ا اجراقابل 

علمی ت هیاء عضاای ابراست، گذشته  نهاآخاتمه ل از سا ٢ا ز  متركهایی كه حطرارش گزداری از بر كپیو طالعه یط ماشر :٤ه تبصر

  ست.اپذیر نمكاامحل كتابخانه در یا مدیریت مربوطه ه و هشكدوپژسمی رست اخودربا ن مازخل سان داشناساركاو 

  نماید.ده ستفاا محل كتابخانهدر  نهمزمار طو بهح را طرارش نامه یا گزنپایا ٣ ادكثر تعداند حداتو مید هر فر -5-٤

  ست.ع اممنو موبایل وستی دی سكنرهاا مانندداری تصویربری هااربزاطریق ح از  طرارش گزو نامه نپایاداری از تصویربر -6-٤

 

ن جعاامر ت ازئه خدمااراهزينه ن، مازئيسه سات رهيأ 08/02/1393رخ مو 167 رهمصوبه جلسه شماس ساا: بر٥ده ما

 د.يافت ميشودرکتابخانه 

 

 نامهنپاياح و طرارش گزاز  ستفادهانين اقواز به تخلف ط يم مربوا: جر6ده ما

 

از میت ومحررت و خساان به جبررا ند متخلف اتوكتابخانه میه و شدب نه تخلف محسوكتابخا منابعال و موابه ن ساندر سیبآ -١-6

 نماید.وادار كتابخانه ت خدما

صفحه یا دن كراجد، گذاری متعال، یسیهایی )شامل: حاشیهنوسیبح آطرارش نامه یا گز نپایااز ده ستفام اهنگادر  چهنچنا -٢-6

رت صورت، در خساان بر حسب میزه كننددهستفارت از اخذ خسااضمن د، شو...( وارد  ت روی آن ویختن مایعااز آن، رصفحاتی 

 هد شد.اسلب خواز وی كتابخانه ت خدماده از ستفان امكاود و امسده شش مات به مدن یشااعضویت ، عضویت

ت ثباارت صودر ست. آزاد اأخذ كر مذبا ی یگردیا هر منبع و  مقالهب، كتا، نامه تحصیلینپایا، تحقیقاتیح طردر نقل مطالب  -٣-6

 د.هد بواخوظ محفون مازساای قانونی بری حق پیگیرده و بوه كنندنقله مسئولیت بر عهد، تخلف

 

 

يخ قابل رين تاو از اسيد ن رمازسا ئيسهت ربه تصويب هيا 08/02/1393يخ رتاه در تبصر ٤ده و ما 6در يين نامه آين ا

 ست.ا اجرا



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان التیماعم و مالی نامه آیین 

 

 
 25/12/1394 زمان تصویب:

 01/01/1395 زمان اجرا:

 سازمان امنای هیات 4دوره، 4شماره  نشست مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش  های پژوهش و فناوری ستورالعملها و د آیین نامه 
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 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان التیماعم و مالی نامه آیین 

 

 بسمهتعالی

 

 مطالب فهرست

 مقدمه

 تعاریف :اول فصل

 بودجه :دوم فصل

 ها دریافت و مالی منابع :سوم فصل

 ها پرداخت و ها هزینه :چهارم فصل

 معامالت :پنجم فصل

 مالی نظارت :ششم فصل

 حسابرسی و حسابداری امور :هفتم فصل

 اموال :هشتم فصل

 مقررات سایر :نهم فصل

 اختصاصی آمدهای در مصرف و وصول نحوه و انواع دستورالعمل :یک پیوست

 مردمی یها کمک و هدایا کردن هزینه نحوه دستورالعمل :دو پیوست

 عمده معامالت انجام نحوه دستورالعمل :سه پیوست

 اموال داری نگه نحوه دستورالعمل :چهار پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان التیماعم و مالی نامه ینیآ
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 همقدم

 

 پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه امنای یها هیات تشکیل قانون "۷"ماده "ط" و "و" بندهای به استناد اب

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، قانون "10" ماده و فرهنگی انقالب عالی شورای 23/12/136۷مصوب

 اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون "20" ماده" ب" بند مفاد اجرای در و اسالمی شورای مجلس 18/05/1383 مصوب

 ارتقای برای الزم یها زمینه ایجادمنظور  به انهآ  بعدی الحاقات و اصالحات و اسالمی شورای مجلس 15/10/1389 مصوب ایران

 و مالی نامه آیین " شده، یاد برنامه در مندرج اهداف حصول در تسهیل و شدهد  ایجا یها ظرفیت از مندی بهره وری، بهره سطح

 :است زیر شرح به " ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان معامالتی
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 تعاریف :اول فصل

 

 :از عبارتند آن های پیوست و نامه آیین  این در رفته کار هب تعاریف :1 ماده 

  .است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت وزارت، از منظور :وزارت -1-1

 الزم که است آن تابعه واحدهای کلیه و " ایران صنعتی و علمی یها پژوهش سازمان " ،موسسه از منظور :موسسه -1-2

 .شود گذاشته اجرا مورد به نامه آیین  این مفاد براساس منحصرا آن معامالتی و مالی های فعالیت کلیه است

 مراجع مجوز با که است آن با مرتبط نظایر و ها آموزشکده ،ها پژوهشکده ،ها دانشکده ،ها پردیس کلیه شامل :تابعه واحد -1-3

 تابع تشکیالتی و اداری معامالتی، مالی امور و ها مشی خط و ها سیاست نظر از و شوند می یا شده ایجاد امنا هیات تصویب یا ذیصالح

 .هستند موسسه

 گذاری، سیاست مرجع ،هموسس رکن باالترین عنوان به مربوط مقررات و قوانین موجب به که است یهیات :امنا هیات -1-4

 .است موسسه داخلی ضوابط و مقررات تصویب و گیری تصمیم

 .است موسسه رییس از پس موسسه اجرایی رکن میندو رییسه هیات :رییسه هیات -1-5

 یها شرکت غیردولتی، عمومی نهادهای یا مؤسسات دولتی، مؤسسات ،ها وزارتخانه کلیه از است عبارت :اجرایی دستگاه -1-6

 .است نام ذکر مستلزمها  آن بر قانون شمول که ییها دستگاه کلیه و دولتی

 

 مالی سال: 2 ماده

 .یابد می پایان سال همان ماه اسفند آخر به و شروع ماه فروردین اول از که شمسی سال یک از است عبارت موسسه مالی سال

 

 بودجه :3 ماده

 شامل درآمدها و ها دریافت و منابع برآورد حاوی مالی یها بینی پیش و برآوردها قالب در موسسه ساالنه مالی برنامه از است عبارت

 ،ها برنامه اجرای برای ها پرداخت و مصارف بینی پیش چنین هم و اعتبار تأمین منابع سایر و اختصاصی درآمدهای دولت، یها کمک

 .باشد می موسسه اهداف تحقق جهت در که است ییها طرح و ها فعالیت

 

 مجاز مقام :4 ماده

 .کند تفویض وی به را خود مالی اختیارات از بخشی یا تمام موسسه رییس که است فردی ،نامه آیین  این در مجاز مقام از منظور

 .کرد تفویض غیر به را موسسه رییس سوی از شده تفویض اختیارات توان نمی و بوده شخص به قائم اختیارات تفویض

 

 اعتبار :5 ماده

 چارچوب در تا است شده بینی پیش مربوط بودجه در موسسه یها فعالیت و ها طرح ،ها برنامه اجرای برای که است مبلغی از عبارت

 .برسد مصرف به امنا هیات مصوب تفصیلی بودجه

 

 برنامه: ۶ ماده

 .است شده محول موسسه به که است ییها مسئولیت انجام برای اجریی کارهای بندی طبقه سطح باالترین
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 طرح یا فعالیت :۷ ماده

 خدمات و عملیات سلسله از است عبارت و گرفته قرار مصوب یها برنامه ذیل در که است اجرایی کارهای بندی طبقه بعدی سطح

 .شود می انجام مصوب یها برنامه اجرای برای که مشخصی

 

 تشخیص :۸ ماده

 برای ها آن انجام یا تحصیل که شود می ییها پرداخت به منجر که هایی فعالیت و حقوق خدمات، کاال، انتخاب و تعیین از است عبارت

 .است ضروری هسموس اهداف به نیل

 

 اعتبار تأمین :9 ماده

 .معین فعالیت انجام برای مصوب اعتبار از قسمتی یا تمام تخصیص از است عبارت

 

 تعهد :10 ماده

  ز:ا ناشی موسسه ذمه بر دین ایجاد از است عبارت نامه آیین  این نظر از

  خدمت؛ دادن انجام یا کار تحویل کاال، خرید  -الف

  باشد؛ شده عقدنم مقررات رعایت با که ییقراردادها اجرای -ب

  ذیصالح؛ و قانونی مراجع از صادره احکام -پ

  المللی؛ بین مجامع یا ها سازمان در عضویت و المللی بین قراردادهای به پیوستن -ت

 .ها کنفرانس و سمینارها حقوقی، یا حقیقی اشخاص به اعانه و کمک -ث

 

 تسجیل: 11 ماده

 .بدهی کننده اثبات مدارک و اسناد موجب به پرداخت قابل بدهی میزان تعیین از است عبارت

 

 پرداخت دستور: 12 ماده

 عهده مربوط اعتبارات محل از پرداخت قابل یها بدهی و تعهدات تأدیه برای مجاز مقام وسیله به کتبی صورت به که استای  اجازه

 .شود می صادر نفع ذی وجه در وی طرف از مجاز فرد یا و مالی امور مدیر

 

 وجه درخواست :13 ماده

 .شود می صادر موسسه وجه در خزانه، عهده یافته تخصیص اعتبارات دریافت برای مجاز مقام با موسسه رییس توسط که است سندی

 

 ها حساب عناوین: 14 ماده

 سیستم تابع و بوده کامل تعهدی حسابداری براساس آن، های پیوست و نامه آیین  این در استفاده مورد یها حساب عناوین

 :از عبارتند ها حساب عناوین تعاریف از برخی .است موسسه حسابداری

 متداول اصول اساس بر ها دارایی ارزش کاهش و استهالک تعهدات، نشده، یا شده پرداخت از اعم مخارج، از دسته آن :هزینه-14-1

 عملیات اجرای راستای در ها  فعالیت سایر انجام و خدمات کاالها، تولید یا خریدمنظور  به که است مالی ،هدور یک طی حسابداری

 .شود می انجام موسسه ستمرم و اصلی
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 امکانات از مندی بهره و عملیات و فعالیت هرگونه انجام از ناشی یافته تحقق درآمدهای کلیه از عبارت :اختصاصی درآمد -14-2

 .رسد می مصرف به موسسه اهداف تحقق جهت در و بینی پیش موسسه بودجه در اختصاصی درآمد عنوان تحت و است موسسه

 ها هزینه انجام برای مجاز، مقام یا و موسسه رییس دستور با مالی امور مدیر توسط که وجهی از است ارتعب :گردان تنخواه -14-3

 با حساب تسویه نحوه .گیرد می قرار هستند، گردان تنخواه دریافت به مجاز که مأمورینی یا و واحدها اختیار در ها پرداخت سایر و

 .رسد می موسسه رییسه هیات تأیید به که است دستورالعملی طبق گردان تنخواه

 عمومی شرایط مانند مقررات، و قوانین براساس مربوط اعتبارات محل از که ییها پرداخت از است عبارت :پرداخت پیش -14-4

 .شود می انجام تعهد اجرای از قبل مجاز مقام ای موسسه رییس تشخیص با قراردادها و احکام پیمان،

 مقام یا موسسه رییس تشخیص به اعتبار محل از تعهد از قسمتی ادای ازای به که پرداختی از است عبارت :الحساب على -14-5

 .شود می انجام مجاز

 ، "ودیعه" :قبیل از دیگری عناوین یا و"سپرده" عنوان همان با که بهاداری اوراق یا و وجوه از است عبارت سپرده :سپرده -14-6

 آمده عمل به توافقات و مربوط مقررات طبق مرتبط عناوین سایر و "بیمه"، "کار انجام حسن و تعهدات اجرای حسن تضمین"

 در شرکت مانند) خاصی حقوق از شدن منتفعمنظور  به یا و موسسه حقوق تضییع از پیشگیری یا و تأمینمنظور  به مورد، حسب

 تابع ها آن  ضبط و استرداد وصول، چگونگی .شود می پرداخت یا و دریافت (آن رینظا و اماکن استجاره و اجاره ،ها مزایده و ها مناقصه

 .است مربوط قراردادهای و نامه آیین  این در مقرر شرایط

  تضمینات، و بهادار اوراق چنین هم و( پرداختی و دریافتی) ها سپرده انواع مالی عملیات ثبت در استفاده مورد یها سرفصل :1 تبصره

 .شود می تعیین نامه آئین این ماده موضوع حسابداری دستورالعمل در

  به مربوط، حسابداری عملیات انجام ضمن گذرد، می ها آن  صدور تاریخ از ماه شش از بیش که راهی بین های چک وجوه :2 تبصره

 .شود می تلقی سپرده عنوان

 

 تضمین :15 ماده

 تشخیص به موارد سایر و ملکی وثیقه سفته، بانکی، و تضمینی های چک بانکی، یها نامه ضمانت انواع نقد، وجه از است عبارت

 و حقوقی اشخاص توسط نقد وجه معینی مبلغ پرداخت تعهد مختلف، یها فعالیت با ارتباط در و آن موجب به که موسسه یسیر

 .شود می پرداخت موسسه به فیمابین، تعهدات و تکالیف انجام با رابطه در حقیقی

 امکان مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به و مقررات و قوانین چارچوب در صرفا موسسه توسط تضمین نوع هر صدور :تبصره

 .است پذیر

 

 مالی نظارت: 1۶ ماده

 مقررات و قوانین رعایت نظر از موسسه یها دریافت و درآمدها ،ها پرداخت و ها هزینه شامل مالی اقدامات کلیه تطبیق از است عبارت

 میزان مورد در مثبته مدارک و اسناد کفایت و مالی محاسبات صحت از اطمینان حصول و امنا هیات مصوبات ،نامه آیین  این مفاد با

 .اقالم از هریک تحقق و

 .ندارد قرار مالی نظارت یندافر در مستندات و مدارک احتمالی بودن جعلی تشخیص :تبصره

 

 حسابرس :1۷ ماده

 .شودمی انتخاب امنا هیات تصویب و موسسه پیشنهاد به که است صالحیتی واجد حقوقی یا حقیقی شخصیت

 قبال موسسه به آن مشابه یا و مالی خدمات یا و مشاوره ارائه محل از انحا از نحوی هر به که حقوقی یا و حقیقی اشخاص :1 تبصره

 .شوند انتخاب حسابرس عنوان به توانند نمی باشند، شده منتفع
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 .است بالمانع دیگر دوره دو برای حسابرس انتخاب :2 تبصره

 .شود می انتخاب حسابرسی سازمان یا و رسمی حسابداران جامعه اعضای میان از صالحیت واجد حسابرس :3 تبصره

 

 مالی امور مدیر: 1۸ ماده

 منصوب پست این به موسسه رییس حکم با و صالحیت واجد پیمانی یا و رسمی علمی هیات غیر اعضای بین از که است فردی

 :است زیر شرح به مالی امور مدیر یها مسئولیت و وظایف. شود می

  امناء هیات مصوبات و نامه آیین  این مفاد به مربوط مقررات و قوانین رعایت نظر از مالی نظارت اعمال  -الف

 مربوط، افزاری نرم اطالعات و مالی مدارک و دفاتر اسناد، حفظ بر نظارت و مالی یها گزارش تنظیم و حساب داری نگه -ب

 امور تحویل که ییها نقدینه و وجوه مسکوکات، عنداللزوم و ها سپرده بهادار، اوراق انواع از حراست و حفظ و داری نگه -پ

 است، شده مالی

  موسسه، یها دارایی و غیرمصرفی اموال حساب داری نگه بر نظارت -ت

 مصرف سپس و اختیار در امکانات حد در خزانه به ها آن  واریز کنترل و اختصاصی درآمدهای وصول چگونگی بر نظارت -ث

 .هانآ 

 مرتبط تحصیلی مدرک دارای صالحیت واجد رسمی علمی هیات اعضای بین از را مالی امور مدیر تواند می موسسه رییس :تبصره

 .کند منصوب سمت این به و انتخاب

 

 مالی امور مدیر معاون :19 ماده

 مالی و اداری معاون حکم و مالی امور مدیر پیشنهاد به شرایط، واجد پیمانی یا رسمی علمی هیاتغیر اعضای بین از که است فردی

 انجام را مالی امور مدیر یها مسئولیت و وظایف از قسمتی اختیار تفویض طبق تا منصوب پست این به موسسه( مشابه عناوین یا)

 .دهد

 

 حسابداری رئیس: 20 ماده

 پیشنهاد با و واحدها محاسباتی و مالی امور اداره برای شرایط واجد پیمانی یا رسمی علمی هیات غیر اعضای بین از که است فردی

 و وظایف از قسمتی نماینده عنوان به تا منصوب پست این به موسسه( مشابه عناوین یا) مالی و اداری معاون حکم و مالی امور مدیر

 .دهد انجام استقرار محل واحد در را مالی امور مدیر مالی یها مسئولیت

 

 مالی عامل :21 ماده

 حسب حسابداری رییس یا مالی امور مدیر پیشنهاد به شرایط واجد پیمانی یا رسمی علمی هیات غیر اعضای بین از که است فردی

 استقرار محل واحد در تا محول وی به حسابداری رییس وظایف از قسمتی و منصوب پست این به مربوطه واحد رییس حکم و مورد

 .دهد انجام

 

 اموال امین :22 ماده

 مسئولیت و منصوب پست این به موسسه مالی امور مدیر حکم با صالحیت، واجد پیمانی یا رسمی اعضای بین از که است فردی

 وی عهده به جمعی أبواب تحت کاالهای و است نقد وجه حکم در که اوراقی و اموال یها حساب تنظیم و تحول و تحویل ،داری نگه

 .شود می واگذار
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 کارپرداز: 23 ماده

 تدارک و فروش یا خرید به نسبت تا شود، می منصوب پست این به صالحیت واجد پیمانی یا رسمی اعضای بین از که است فردی

 .کند عمل مقررات و ضوابط چارچوب در و مافوق مقام دستور طبق موسسه نیاز مورد خدمات و کاال

 

 رسمی اعضای انتصاب ،نامه آیین  این "23" و "22" ،"21" ،"20" ،"19" مواد موضوع مشاغل تصدی برای که صورتی در :24 ماده

 موقت صورت به قراردادی اعضای از مجاز، مقام ای موسسه یسیر تشخیص به مناسب تضمین اخذ با توان می نباشد، مقدور پیمانی یا

 .نمود استفاده
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 بودجه :دوم صلف

 

 به و تنظیم پژوهشی، و آموزشی اهداف و ها برنامه ،ها مشی خط کلی، یها سیاست براساس موسسه پیشنهادی بودجه :25 ادهم

 .رسد می امنا هیات تصویب

 

 اختیار در اختصاصی و عمومی از اعم کشور کل بودجه یها ردیف محل از که اعتباراتی براساس موسسه تفصیلی بودجه :2۶ ماده

 به ها طرح و ها برنامه تفکیک به اعتبار تأمین منابع سایر و قبل سال نشده مصرف وهوج مانده چنین هم و گیرد می قرار موسسه

 .رسد می امنا هیات تصویب به سال همان ماه شهریور پایان تا حداکثر و تنظیم و تهیه موسسه رییس پیشنهاد

 یک میزان به حداکثر ها هزینه مجاز، مقام یا موسسه رییس تشخیص به امنا، هیات توسط تفصیلی بودجه تصویب زمان تا :1 تبصره

 بودجه در مصوب عناوین و اقالم طبق و میزان اساس بر تبصره این موضوع اعتبارات .شود می انجام ماه هر برای بودجه دوازدهم

 .شود می مصرف تفصیلی

 دارای اقالم از یک هر اعتبار "درصد 10"حداکثر میزان تا مصوب تفصیلی بودجه اعتبارات میزان در جایی هجاب گونه هر :2 تبصره

 اولین در تغییرات گونه این .است مجاز رییسه هیات تصویب و موسسه رییس تشخیص با اقالم، سایر اعتبار کاهش محل از کسری

 .رسد می امنا هیات تصویب به و درج تفصیلی بودجه اصالحیه

 تعهدات کلیه انجام و مطالبات کلیه پرداخت وای  سرمایه یها دارایی تملک طرح محل از پروژه یک اتمام صورت در :3 تبصره

 رییسه هیات تصویب با اجرا، دست در یها طرح دیگر یا و طرح همان یها پروژه سایر به پروژه آن اعتبار مانده جایی جابه مربوطه،

  .است مجاز

 در گذاری سرمایه وای  سرمایه یها دارایی تملک وای  هزینه یها فعالیت شامل ساالنه اجرایی برنامه است موظف موسسه :4 تبصره

 پنج برنامه قالب در و سالیانه عملیاتی یها برنامه با که کند تنظیم و تهیهای  گونه به را ها فعالیت گسترش و تجهیز بهبود، جهت

 .شود فراهم شده بینی پیش اهداف به دستیابی امکان ساله
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 ها دریافت و مالی منابع :سوم فصل

 

 و پژوهشی و آموزشی اهداف ،ها برنامه ،ها مشی خط کلی، یها سیاست براساس موسسه یها دریافت و مالی منابع: 2۷ ماده

 :شود می تعیین زیر شرح به راهبردی های برنامه

 .گیرد می قرار موسسه اختیار در کشور کل بودجه یها ردیف محل از دیگر عناوین یا و کمک عنوان تحت که وجوهی -الف

 به است، "1 شماره پیوست دستورالعمل "براساس ها آن  مصرف و وصول نحوه و انواع که موسسه اختصاصی درآمدهای -ب

 .شود می منتقل پرداخت یها حساب به موسسه درخواست به بنا و واریز خزانه حساب

. شود می دریافت ها ارگان و ها دستگاه سایر سوی از نحوی هر به که "اعتبار تأمین منابع سایر" عنوان تحت وجوهی -پ

 .شود می مشخص دیگری خاص مقررات یا نامه آیین  این ضوابط با مطابق وجوه این مصرف و وصول نحوه

 .است" 2 شماره پیوست دستورالعمل "براساس ها آن  مصرف و وصول نحوه و انواع که مردمی یها کمک و هدایا -ت

 .مطالبات وصول  -ث

 .رسد می مصرف به نامه آئین این مقررات از خارج و مربوط نامه وقف طبق که موقوفات از حاصل وجوه -ج

 تصویب از پس که کشور خارج و داخل منابع از اعم شکل هر به وام هرگونه و مشارکت اوراق بانکی، تسهیالت انواع  -چ

 .شود می دریافت امناء هیات

 .ندارد موسسه اهداف با مغایرتی و شود می عاید نشده بینی پیش صورت به که درآمدهایی یا و ها دریافت انواع سایر -ح

 

 تشخیص به مورد و ضرورت حسب بر یا و مقررات طبق بر که ها آن  نظایر یا و ودیعه یا وثیقه یا الضمان وجه یا سپرده :2۸ ماده

 .شود واریز کند، می افتتاح منظور همین به موسسه که بانکی حساب به باید شود، می وصول و اخذ موسسه

 رییس تشخیص براساس فوق، حساب موجودی محل از تعهدات اجرای عدم از ناشی خسارت جبران یا و سپرده وجوه رد :1 تبصره

 .شود می انجام مربوط مقررات و قوانین براساس یا و مجاز مقام یا موسسه

 صورت به مستقل یها حساب سایر و سپرده یها حساب موجودی از خود، ضروری احتیاجات رفع برای است مجاز موسسه :2 تبصره

 .کند مسترد را آن مشکل رفع از پس بالفاصله و کند استفاده مجاز مقام با موسسه رییس تشخیص با موقت،

 بانک از مجوز دارای یها بانک نزد را موسسه بانکی یها حساب تمام موجودی از قسمتی یا تمام است مجاز موسسه :3 بصرهت

 درآمد و کند گذاری سپرده موارد سایر و انداز پس مشارکت، اوراق صورت به مختلف یها حساب در ایران، اسالمی جمهوری مرکزی

 .کند مصرف ساالنه بودجه قالب در و محسوب موسسه اختصاصی درآمدهای جزو را حاصل

 

 و استنکاف از ناشی نقدی یها جریمه نیز و آنان به مهلت دادن یا و موسسه به اشخاص بدهی تقسیط برای که مواردی در :29 ماده

 سال دو مدت تا حداکثر را مذکور یها بدهی است مجاز موسسه رییس است، نشده تکلیف تعیین بدهی موقع به پرداخت عدم یا

 .است امنا هیات موافقت به موکول سال، دو از بیش مدت برای بدهی تقسیط. کند تقسیط

 بدهی تقسیط طریق از موسسه طلب استیفای باشد، تخلفات یا و جرائم ارتکاب از ناشی ماده این موضوع یها بدهی چنانچه :بصرهت

 .بود نخواهد ذیصالح، مراجع سایر یا موسسه توسط ربط ذی مجرمین یا و متخلفین قانونی تعقیب از مانع مهلت، دادن یا و
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 ها پرداخت و ها هزینه :چهارم فصل

 

 به تواند می موسسه شود، می تر بیش مالی سال یک از آن انجام نوعا که مستمر جاری یها هزینه از قسمت آن مورد در :30 ادهم

 در .کند منعقد شود، می تر بیش مالی سال از آن اجرای که متناسب مدت برای را قراردادهایی مجاز، مقام یا موسسه رییس تشخیص

 منظور اعتبارات سایر بر مقدم را مربوط تعهدات پرداخت برای الزم اعتبارات خود ساالنه بودجه در است مکلف موسسه صورت این

 .کند

 

 .شود می انجام پرداخت دستور و تسجیل تعهد، اعتبار، تأمین تشخیص، مراحل طی از پس ها هزینه و ها پرداخت کلیه :31 ماده

 و( تعهد انجام مرحله استثنای به) گردان تنخواه و پرداخت پیش مورد در ماده این موضوع مراحل انجام و ترتیب رعایت :1 تبصره

 .است الزامی نیز (تسجیل مرحله استثنای به) الحساب على

 از مجاز مقام یا موسسه رییس طرف از ماده این موضوع مراحل کننده اثبات مدارک به منضم حسابداری سند امضای :2 تبصره

 مجاز فرد یا مالی امور مدیر توسط مذکور سند امضای و پرداخت دستور و تسجیل تعهد، تشخیص، مراحل انجام منزله به وی طرف

 .است مالی نظارت اعمال و اعتبار تأمین مرحله انجام منزله به وی طرف از

 بند قبیل از مواردی در چنانچه. شود می ایجاد الزم اعتبار تامین از پس ،نامه آیین  این "10" ماده موضوع تعهدات کلیه: 3 تبصره

 نکند، را آن انجام کفاف موسسه اعتبارات و شود ایجاد تعهدی اعتبار تامین بدون و موسسه اختیار از خارج تعهدی "10" ماده "پ"

 .کرد خواهد اقدام قانون با مطابق موسسه

 

 رییس عهده به "پرداخت دستور" و "تسجیل" ، "تعهد" انجام مسئولیت چنین هم و "تشخیص" اختیار و صالحیت :32 ماده

 یا مالی امور مدیر عهده به "مالی نظارت" و "عمل مورد ضوابط با ها پرداخت تطبیق" و "اعتبار تأمین". است مجاز مقام با موسسه

 .است شده محول وی به مالی امور مدیر اختیارات از قسمتی نامه آیین  این طبق بر که است صالحیتی واجد مقام

 مقامات سایر به موسسه رییس طرف از واسطه بدون و مستقیم مورد حسب ماده، این موضوع یها مسئولیت و اختیارها :1 تبصره

 .است تفویض قابل بعضا یا کال نامه آیین  این موضوع معامالت کمیسیون یا و موسسه مجاز

 مالی امور کارکنان یا و مالی امور مدیر به موسسه رییس به مربوط یها مسئولیت و اختیارها تفویض ماده، این اجرای در: 2 تبصره

 .نیست مجاز

 

 شود، پرداخت وجهی تعهد انجام از قبل است الزم که مواردی در منعقده، کتبی قراردادهای اساس بر است مجاز موسسه :33 ماده

 .کند تأدیه مقررات و قوانین طبق تضمین، دریافت قبال در پرداخت پیش عنوان به مبالغی مجاز مقام یا و موسسه رییس تشخیص به

 تا ندارد، وجود ضمانت اخذ امکان کشور در فروشنده نماینده وجود عدم علت به که خارجی خریدهای در است مجاز موسسه :تبصره

 انجام از قبل و مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به را قرارداد مبلغ کل استثنائی موارد در یا و قرارداد مبلغ درصد "25" سقف

 .کند پرداخت ،"پرداخت پیش" عنوان تحت تعهد،

 

  گرفتن تحویل از ناشی دین تأدیه الزم، مدارک و اسناد تکمیل عدم یا نقدینگی، کمبود قبیل از عللی به بنا که مواردی در :34 ماده

 از قسمتی مربوط، دستورالعمل طبق مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به توان می نباشد، مقدور قطعی صورت به خدمت یا کاال

 مبلغ درصد" ۷0" حداکثر الحساب على پرداخت میزان .کرد پرداخت "الحساب على" عنوان تحت را مطالبه مورد شده تسجیل وجه

 .است شده تعهد
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 طبق مورد، حسب نیاز مورد تضمین نوع و گردان تنخواه و الحساب على پرداخت، پیش واریز و واگذاری نحوه و میزان :بصرهت

 .رسد می موسسه ،هرییس هیات تصویب به که است دستورالعملی

 

 اعالم با نیاز مورد خدمات انجام یا کاالها تأمین برای متمرکز، خریدهای تسهیالت از استفادهمنظور  به تواند می موسسه :35 ماده

 به واریزی، وجوه .کند واریز شود، می یا شده تعیین منظور همین به که ییها حساب یا حساب به را وجوهی اجرایی، دستگاه یا وزارت

 دستگاه یا وزارت طرف از صورتحساب دریافت با و نظر مورد خدمات انجام یا کاالها وصول از پس و منظور مربوطه مالی حساب

 .شود می منظور حسابداری اصول طبق بر مربوط یها حساب به مربوط، اجرایی

 

 امنا هیات تصویب به موسسه تفصیلی بودجه در درج ضمن و منتقل بعد سال به سال هر نشده مصرف وجوه مانده :3۶ ماده

 است، نشده پرداخت مربوط سال در ولی ایجاد موسسه توسط که قبل سنوات تعهدات تأدیهمنظور  بها بدو باید مانده این .رسد می

 .گیرد می قرار استفاده مورد

 .رسد میای  سرمایه یها دارایی تملک مصرف به امنحصرای  سرمایه یها دارایی تملک اعتبارات نشده مصرف وجوه مانده :1 تبصره

 رئیس تشخیص به قبلی، تعهدات انجام برای الزم وجوه اختصاص از پسای  هزینه اعتبارات نشده مصرف وجوه مانده :2 تبصره

 .است مصرف قابل ای، سرمایه یها دارایی تملک مشخص و معین یها طرح تکمیل و اجرا برای مجاز، مقام یا موسسه

 

 به وجه انتقال بر دائر بانک گواهی و شود انجام مجاز بانکی یها حساب طریق از صرفا بایستی موسسه یها پرداخت :3۷ ماده

 .شود می محسوب پرداخت و شده تلقی وجه گیرنده رسید عنوان به او، قانونی مقام قائم یا نفع ذی وجه در پرداخت و نفع ذی حساب

 تأیید نیست، مصلحت به یا و مقدور وجه گیرنده از امضا اخذ مجاز، مقام یا موسسه رییس تشخیص با که استثنایی موارد در :تبصره

 .شود می تلقی وجه کننده دریافت رسید (نقد یا و چک صورت به) نفع ذی به وجه پرداخت بر دایر مذکور، مقامات از یکی

 

 هیاتغیر و علمی هیات اعضای دانشجویان، مددکاری عناوین تحت حقوقی و حقیقی اشخاص به وجهی هرگونه پرداخت :3۸ ماده

 رییس تشخیص به که است آن بر مشروط آن، نظایر یا و آموزشی پژوهشی، و مطالعاتی دانشجویی، یها هزینه کمک و علمی

 این از پرداختی وجوه. باشد موسسه اهداف جهت در وجه کننده دریافت حقوقی و حقیقی اشخاص فعالیت مجاز، مقام ای موسسه

 .شود می منظور هزینه حساب به وجوه، کننده دریافت از رسید اخذ با بابت

 

 و ها دریافت جهت نیاز مورد تعداد به هدایا، و مردمی یها کمک حساب استثنای به موسسه بانکی یها حساب :39 ماده

 جمهوری مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری و مالی موسسات و ها بانک شعب نزد یلما امور مدیر درخواست با مربوط یها پرداخت

 امکان مجاز مقام یا موسسه رییس و مالی امور مدیر مشترک امضای با مزبور یها حساب از استفاده. شود می افتتاح ایران اسالمی

 .است پذیر

مقام "و  "عامل مالی"یا  "حسابداری رییس "مشترک امضای با ماده این موضوع یها حساب از استفاده تابعه، واحدهای در :تبصره

 .است پذیر امکان "مجاز

 

 انجام در تسهیل و تسریع چنین هم و ذیربط مراجع توسط نظارت و کنترل اجرا، امور در هماهنگی ایجادمنظور  به :40 ماده

 مقررات رعایت بدون را زیر بندهای شرح به خود ساالنه مصوب اعتبارات از بخشی ضروری، موارد در تواند می موسسه ،ها پرداخت

 :کند هزینه موسسه رییس مسئولیت و تشخیص با صرفا و نامه آیین  این

  ساالنه تفصیلی بودجه قالب در (مشابه عناوین یا) پژوهش و تحقیقات بخش اعتبارات کل -الف
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 :زیر جدول مطابقای  هزینه اعتبارات از بخشی -ب

 موسسه عمومی درآمد محل از موسسه اختصاصی درآمد محل از موسسه اختصاصی آمد در هباز ردیف

 درصد "2" درصد" 5 " میلیارد ریال "100"از  تر کم 1

 -- درصد "4" میلیارد ریال "500"میلیارد ریال تا  "100"از  2

 -- درصد "3" میلیارد ریال "1000"میلیارد ریال تا  "500"از  3

 -- درصد "2" تر بیشمیلیارد ریال و  "1000" 4

 .کند تفویض مجاز مقام به را ماده این "الف" بند موضوع اختیارات از قسمتی یا تمام تواند می موسسه رییس :تبصره
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 معامالت :پنجم فصل

 

 یها نامه آیین  مشمول که مواردی استثنای به غیره و کار اجرت پیمانکاری، اجاره، یا فروش خرید، از اعم موسسه معامالت :41 ماده

 :زیر موارد در مگر شود، می انجام مزایده یا مناقصه طریق از مورد حسب است، جایگزین مقررات و استخدامی

 یها موسسه و ها ارگان یا ها شهرداری یا دولتی های شرکت یا ها موسسه یا ها وزارتخانه معامله طرف که معامالتی -الف

 .است ها آن  به وابسته

 و غیردولتی عمومی نهادهای و ها موسسه با موسسه رییس مسئولیت و تشخیص به ها آن  انجام که معامالتی  -ب

 با نیز و است مذکور نهادهای و ها موسسه به متعلق ها آن  مالکیت یا سهام درصد 50 از بیش که تابعه یها موسسه

  دولتی های شرکت و ها موسسه و ها وزارتخانه کارکنان چندمنظوره یا و توزیع و مصرف تعاونی های شرکت

 .شود می انجام موسسه تحقیقات بخش اعتبارات محل از که معامالتی -پ

 .است موسسه صالح و صرفه به مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به که حقوقی و خدمات اموال، خرید -ت

 نظر عمده معامالت حد در مبالغ برای) مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به منوط غیرمنقول، اموال اجاره -ث

 .(است نیاز موسسه معامالت کمیسیون منتخب یا و رسمی کارشناس

 کارشناسان یا کارشناس تشخیص به فناوری، و فکری های مالکیت از برداری بهره حق واگذاری یا فروش خرید،  -ج

 .موسسه منتخب

 نظایر وای  مشاوره مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی، هنری، فرهنگی، و علمی خدمات یا محصوالت انواع فروش یا خرید  -چ

 خدمات و دستی صنایع و هنری خدمات الکترونیکی، اطالعاتی های بانک پژوهشی، -علمی نشریات کتب، قبیل از آن

 تشخیص به علمی یها موسسه خدمات و مشاوره خدمات چنین هم و موظف غیر اجرایی و آموزشی پژوهشی، کارشناسی،

 .مجاز مقام یا موسسه رییس

 شده تعیین ها آن  برای ذیصالح مراجع یا دولت طرف از ثابتی نرخ که مصرف مورد حقوقی و خدمات و کاالها خرید -ح

 .است

 .است انحصاری فروشنده دارای که حقوقی و خدمات و کاالها خرید -خ

 شده تعیین ها آن  برای ثابتی نرخ که این از اعم آن نظایر و مسافرت هزینه زمینی، و دریایی هوایی، نقل و حمل کرایه  -د

 .است نشده یا و

 خرید چنین هم و موجود متحرک و ثابت آالت ماشین و تجهیزات و لوازم لیتکم یا تعویض برای یدکی قطعات خرید  -ذ

 تشخیص به آن، نظایر و بصری و سمعی و فنی و علمی آزمایشگاهی لوازم و دقیق گیری اندازه وسایل و ابزار و ادوات

 .مجاز مقام یا موسسه رییس

  .مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به متحرک و ثابت آالت ماشین تعمیر -ر

  .مجاز مقام با موسسه رییس تشخیص به صحافی و چاپ به مربوط امور -ز

 غیرمتعارف، شرایط در و گمرک از کاال ترخیص مدارک و بانک اعالمیه اخذ از پس اعتبار، گشایش با ارزی خریدهای -ژ

 .رییسه هیات مصوبه به مستند

 دولتی یها موسسه و ها وزارتخانه توسط متمرکز صورت به موسسه رییس کتبی وموافقت ضرورت به بنا که ریدهاییخ -س

 .شود می انجام

 

 :شوند می بندی طبقه زیر شرح به عمده و متوسط جزئی، دسته سه به مبلغ نظر از معامالت :42 ماده

 .نشود تر بیش ریال" 000/000/150" از آن مبلغ که است معامالتی جزئی، عامالتم -الف
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 .نشود تر بیش آن برابر ده از لیکن است تر بیش جزئی معامالت از آن مبلغ که است معامالتی متوسط، معامالت -ب

 .است تر بیش متوسط معامالت برابر ده از آن مبلغ که است معامالتی عمده، معامالت -پ

 .شود می تعیین وزیران هیات سوی از شده تعیین نصاب اساس بر سال، هر در ماده این موضوع معامالت نصاب :1 تبصره

 .است "برآورده مبلغ" عمده معامالت برای و "معامله مبلغ" متوسط و جزئی معامالت برای خرید در نصاب مبنای :2 تبصره

 عمده و متوسط معامالت برای و " موسسه منتخب کارشناس" تشخیص به جزئی معامالت برای فروش در نصاب مبنای :3 تبصره

 .است مجاز مقام یا موسسه رییس تایید و " موسسه منتخب کارشناس"ا ی و "دادگستری رسمی کارشناس" تشخیص به

 تلقی واحد مجموعه یک متعارف طور به که اقالمی تفکیک با نباید عمده، معامالت برآورد یا متوسط معامالت مبلغ :4 تبصره

 .شود برده تر پایین نصاب به شوند، می

 

 :شود می انجام زیر طرق به معامالت، در مناقصه: 43 ماده

 (.خرید مأمور) کارپرداز مسئولیت و تشخیص به ممکن بهای ینتر کم به جزئی معامالت -الف

 تأیید و مافوق مسئول و (خرید مأمور) کارپرداز مسئولیت و تشخیص به ممکن بهای ینتر کم به متوسط معامالت -ب

  مجاز مقام یا موسسه رییس

 یا موسسه رییس تشخیص به (محدود مناقصه) نامه دعوت ارسال یا عمومی مناقصه آگهی انتشار با عمده معامالت -پ

 مجاز مقام

 مناقصه تشریفات رعایت و آگهی انتشار شود، می انجام موسسه تحقیقات برنامه اعتبار محل از کهای  عمده معامالت برای :تبصره 

 .شود انجام مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص با صرفا تواند می معامله و نیست الزامی

 

 :شود می انجام زیر طریق به معامالت در مزایده :44 ماده

 .معامالت کمیسیون منتخب کارشناس تشخیص به ممکن بهای ینتر بیش به جزئی معامالت -الف

 مسئول و معامالت کمیسیون منتخب کارشناس مسئولیت و تشخیص به ممکن بهای باالترین به متوسط معامالت  -ب

  مجاز مقام ای موسسه رییس تأیید و مافوق

 .عمومی مزایده آگهی انتشار با عمده معامالت -پ

 

  به یا میسر معامالت کمیسیون تشخیص به و مربوط واحد توجیهی گزارش براساس مزایده یا مناقصه انجام که مواردی در :45 ماده

 موسسه صالح و صرفه رعایت با مزبور کمیسیون صورت این در .داد انجام تشریفات ترک طریق به را معامله توان می نباشد، مصلحت

 .بود خواهد معتبر موسسه رییس تأیید از پس که کند می مشخص را معامالت انجام نحوه

 

 حضور به مکلف اعضا کلیه .شود می تشکیل مجاز مقام یا موسسه رییس دعوت با مورد هر در معامالت کمیسیون جلسه :4۶ ادهم

 یا مزایده یا مناقصه تشریفات ترک تقاضای مورد در مربوط واحد توجیهی گزارش به نسبت خود نظر ابراز و کمیسیون جلسات در

 اعضا اکثریت رأی با کمیسیون تصمیمات لیکن .هستند نظر مورد معامله انجام نحوه چنین هم و (محدود مناقصه) دعوتنامه ارسال

 .بود خواهد معتبر

 

 با که استثنایی و اضطراری موارد در مگر. است الزامی قرارداد تنظیم یا و تهبمث مدارک فاکتور، گرفتن معامالت کلیه در :4۷ ماده

 .شود می مجلس صورت تنظیم به مبادرت مجاز مقام یا موسسه رییس تائید و مربوطه واحد رییس گزارش
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 .است نامه آیین  این "3 شماره پیوست دستورالعمل" اساس بر عمده معامالت در مزایده و مناقصه انجام نحوه :4۸ ماده

  مالی نظارت :ششم فصل

 

 .است موسسه مالی امور مدیر عهده به ،نامه آیین  این "18 "ماده "الف" بند مفاد اجرای در مالی نظارت اعمال :49 ماده

 رییس قبال در (وی معاون یا) مالی امور مدیر و (وی معاون یا) مالی امور مدیر قبال در مالی مسئول/  حسابداری رییس :تبصره

 به که بود، خواهد دستورالعملی طبق بر مالی نظارت حدود و نحوه. هستند پاسخگو مالی نظارت صحیح اعمال مورد در موسسه

 .رسد می موسسه رییسه هیات تصویب

  

  و قوانین و نامه آیین  این مفاد برخالف را وجهی دریافت یا پرداخت وی طرف از مجاز مقام یا مالی امور مدیر که صورتی در :50 ماده

 مقام .کند می اعالم فوق دستور کننده صادر مقام به کتبا مربوط دالیل ذکر با را مراتب دهد، تشخیص امنا هیات مصوبات و مقررات

 پرداخت امر مسئولیت چنانچه وی، طرف از مجاز فرد یا مالی امور مدیر گزارش وصول از پس دریافت یا پرداخت دستور کننده صادر

 استناد به مالی امور مدیر صورت این در. کند می اعالم مالی امور مدیر به کتبی صورت به را مراتب، بگیرد عهده به را دریافت یا

 و امنا هیات به مالی امور مدیر گزارش از مانع وجه دریافت یا پرداخت .است مزبور وجه دریافت یا پرداخت به مکلف مذکور دستور

 .بود نخواهد قانونی نظارتی مراجع

 مراتب است مکلف مالی امور مدیر باشد، موسسه رییس شخص از غیر دریافت یا پرداخت دستور کننده صادر مقام چنانچه :1 تبصره

 .کند اعالم موسسه رییس به را

  .است مربوط واحد حسابداری رییس با امر این گزارش مسئولیت تابعه، واحدهای در :2 تبصره
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 حسابرسی و حسابداری امور :هفتم فصل

 

 منابع محل از که ییها طرح و ها برنامه ها، فعالیت مالی امور تفکیک و موسسه مالی منابع تداخل از جلوگیریمنظور  به :51 ماده

 .شوند می داری نگه و ثبت مستقل حساب عنوان تحت و مالی منابع تفکیک به موسسه یها حساب شوند، می مالی تأمین خاصی

 

 داریحساب روش با که بوده عمومی بخش حسابداری استانداردهای و موازین اصول، براساس موسسه حسابداری سیستم :52 ماده

 .است موسسه عمل مورد سیستم تابع مالی امور انجام کامل، تعهدی حسابداری سیستم برقراری زمان تا .شود می اجرا کامل تعهدی

 

 :از عبارتند موسسه مستقل یها حساب :53 ماده

  ای، هزینه اعتبارات وجوه مستقل حساب -الف

  ای، سرمایه یها ییادار تملک اعتبارات وجوه مستقل حساب -ب

  اختصاصی، اعتبارات وجوه مستقل حساب -پ

  منابع، سایر وجوه مستقل حساب -ت

  سپرده، وجوه مستقل حساب -ث

 موظفین، و بازنشستگی وجوه مستقل حساب -ج

  مردمی، یها کمک و هدایا وجوه مستقل حساب -چ

 .شود می ایجاد مجاز مقام یا موسسه رییس تایید و مالی امور مدیر پیشنهاد به اللزوم عند که مستقل یها حساب سایر -ح

 

 موسسه توسط بعد سال ماه تیر پایان تا حداکثر حسابداری مدارک و دفاتر اساس بر سال هر که موسسه مالی های صورت  :54 ماده

 ارائه امنا هیات به تصویب و بررسی برای شهریورماه، پایان تا امنا هیات منتخب حسابرس توسط حسابرسی انجام از پس و تنظیم

 : از عبارتند شود، می

  مستقل، یها حساب کلیه ترکیبی مالی وضعیت صورت- الف

  ترکیبی مالی وضعیت در تغییرات صورت -ب

  خالص، ارزش در تغییرات حساب گردش صورت -پ

  مستقل، حساب اختصاصی و ترکیبی نقد وجه گردش صورت -ت

  عملکرد، و بودجه مقایسه صورت -ث

 .توضیحی یادداشتهای -ج

 

 ماه) بعد ماه پایان تا حداکثر و ماه سه هر را مستقل یها حساب مالی های صورت است موظف موسسه مالی امور مدیر :55 ماده

 شهریورماه پایان تا حداکثر امنا، هیات منتخب حسابرس توسط حسابرسی انجام جهت را نهایی حساب و موسسه رییس به (چهارم

 .شود می تسلیم امناء هیات به موسسه رییس طریق از بعد سال آذرماه پایان تا حسابرسی گزارش. دهد ارائه بعد، سال

 .است موسسه رییسه هیات حساب تسویه منزله به امنا هیات توسط مالی های صورت تصویب و تایید :تبصره

 

 متحدالشکلی دستورالعمل موجب به حسابداری مدارک و اسناد دفاتر، اوراق نمونه و مستقل یها حساب داری نگه نحوه :5۶ ماده

 .است عمومی بخش حسابداری استانداردهای براساس مالی یها گزارش و شد خواهد ابالغ امنا هیات تصویب از پس که است
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 .است موسسه در عمل مورد مالی سیستم افزاری نرم یها خروجی نوشتاری نسخه ماده، این موضوع دفاتر و اسناد از منظور :تبصره
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 اموال :هشتم فصل

 

 و نفیس از اعم اشیا اجناس، شامل غیرنقدی و نامشهود و مشهود ثابت های ییدارا کلیه از است عبارت موسسه اموال :5۷ ماده 

 و حفظ مسئولیت و است موسسه تملک در مصرفی غیر و مصرفی انواع در و منقول غیر و منقول صورت به که کاالهایی و غیرنفیس

 مالی امور مدیر عهده به مصرفی غیر منقول و منقول غیر اموال حساب داری نگه و موسسه عهده به کلی طور به ها آن  از حراست

 .است

  

 یا و پژوهشی آموزشی، علمی، موسسات از اعم دولتی های دستگاه سایر به موسسه نیاز بر مازاد اموال دائم یا موقت انتقال :5۸ ماده

 رعایت با و موسسه رییسه هیات تصویب و معامالت کمیسیون پیشنهاد با خیریه و غیردولتی عمومی نهادهای و ها موسسه دیگر

 .است مجاز نامه آیین  این "4 شماره پیوست دستورالعمل"

 .است ممنوع غیردولتی یها بخش به موسسه اموال بالعوض انتقال :1 تبصره

 است، موسسه منافع راستای در که اموری سایر و دانشجویی و رفاهی آموزشی، فضاهای ایجادمنظور  به است مجاز موسسه :2 تبصره

 .کند اقدام حقوقی یا حقیقی اشخاص با مشارکت قرارداد عقد به نسبت امنا هیات موافقت اخذ و رییسه هیات تصویب از پس

 

 نهایی تأیید و معامالت کمیسیون تصویب اموال، امین گزارش اساس بر موسسه، نیاز بر مازاد یا شده اسقاط منقول اموال :59 ماده

 حاصل وجوه و است مجاز نامه آیین  این مفاد رعایت با اموال، گونه این فروش. شود می تعیین و مشخص مجاز مقام ای موسسه رییس

 .شود می واریز موسسه اختصاصی درآمد حساب به ها آن  فروش از

 .است مستثنی ماده این شمول از است، ممنوع قانون موجب به ها آن  فروش که منقولی اموال :تبصره

 

 و ملی آثار و نفایس از که غیرمنقولی اموال استثنای به موسسه نیاز بر مازاد غیرمنقول اموال نمودن احسن به تبدیل :۶0 ماده

 به اموال گونه این فروش از حاصل وجوه. است مجاز امنا هیتت تصویب با صرفا مذکور، اموال فروش طریق از است تاریخی بناهای

 .شود می واریز موسسه اختصاصی درآمد حساب

 نامه آیین  این "42" ماده "4" و "3" یها تبصره مفاد رعایت با فروش قابل غیرمنقول اموال قیمت مبنای تعیین و ارزیابی :1 تبصره

 .شود می انجام

 یا مصرفی) شده اسقاط یا و مازاد منقول اموال احسن به تبدیل امکان ،طرب ذی واحد مدیر کتبی پیشنهاد به چنانچه :2 تبصره

 صرفه به مقرون صورت در و ارجاع معامالت کمیسیون به بررسی جهت را موضوع موسسه رییس باشد، داشته وجود (غیرمصرفی

 نامه آیین  این "3 شماره پیوست دستورالعمل" مفاد براساس موسسه رییس نهایی تایید و کمیسیون اعضای اکثریت تصویب با بودن،

 .شود می اقدام

 

 را غیرمنقول و منقول از اعم خود احتیاج بر مازاد غیرمصرفی اموال از استفاده حق تواند می مجاز مقام یا موسسه رییس :۶1 ماده

 عنوان به بابت این از حاصل درآمد .کند واگذار (انتفاع در اذن) مالکانه تصرف حق بدون و سال "3" سقف تا حداکثر موقت طور به

 .شود می تلقی موسسه اختصاصی درآمد

 

 احسن به تبدیل و فروش استفاده، نحوه و محسوب موسسه اموال جزو شود می اهدا موسسه به که غیرنقدی هدایای :۶2 ماده

 .است امنا هیات مصوبات و نامه آیین  این مقررات تابع ،"2 شماره پیوست دستورالعمل" مفاد رعایت با آن نمودن
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 موجب به موسسه منقول غیر و منقول اموال حساب تمرکز و نظارت چگونگی و رسیدگی و اموال داری نگه نحوه :۶3 ماده

 .است "4 شماره پیوست دستورالعمل"
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  مقررات سایر: نهم فصل

 

 پرداخت پیش استرداد تعهد و معامله انجام حسن تضمین یا و مزایده و مناقصه در شرکت سپرده عنوان به تضمین دریافت :۶4 ماده

 .است یکدیگر به تبدیل قابل زمان هر در موسسه رییس تشخیص با صورت هر در تضمین این .است الزامی

 :است ذیل شرح به معامالت در معتبر تضمین انواع :1 تبصره

  بانکی، نامه ضمانت -الف

  ،(سپرده حساب به واریز) نقد وجه -ب

  بانکی، شده تضمین چک -پ

  دادگستری، رسمی کارشناس توسط کارشناسی ارزش درصد "90" معادل ملکی وثیقه -ت

  است، شده تضمین آن اصل بازپرداخت که نام بی مشارکت اوراق -ث

  مالی، امور مدیر تأیید با دولتی اجرایی های دستگاه کتبی نامه ضمانت -ج

  بورس، در شده پذیرفته های شرکت سهام اوراق -چ

  ،(جزئی معامالت برای فقط) سفته -ح

 .موسسه مالی امور مدیر سوی از قراردادها شده تایید قطعی مطالبات خالص گواهی -خ

 ارائه با ندارد، وجود ضمانت اخذ امکان کشور در فروشنده نماینده وجود عدم علت به که موسسه خارجی خریدهای در :2 تبصره

 .نیست ضروری تضمین دریافت موسسه رییس تأیید تشخیص و ربط ذی واحد توجیهی گزارش

 

  سفرها چنین هم و هدایا اهدای مراسم برگزاری ،ها پذیرایی ها، دعوت به مربوط یها هزینه قبیل از خاص موارد در چنانچه :۶5 ماده

 و اسناد تهیه کشور، از خارج یا داخل در علمی هیاتغیر و علمی هیات اعضای دانشجویان، ورزشی و فرهنگی علمی، اردوهای یا

 موسسه رییس تایید از پس ربط ذی مامورین یا مسئولین کتبی گزارش با مورد هر در نباشد، مصلحت به یا و مقدور مربوط مدارک

 .است قطعی هزینه به احتساب قابل مجاز مقام ای

 

 بودجه و برنامه در شده بینی پیش اهداف براساس را ساالنه شده انجام مالی عملیات گزارش است مکلف موسسه رییس :۶۶ ماده

 .کند ارائه امنا هیات به مصوب

 

ای  سرمایه یها دارایی تملک اعتبارات بر حاکم عمومی مقررات از قسمتی یا تمام رعایت نیاز، صورت در تواند می موسسه :۶۷ ماده

 .کند الزامی اعتبارات، این موضوع یها پروژه و ها طرح اجرای در را کشور

 

 زمان تا است، مانده مسکوت نحوی به یا و نشده بینی پیش ها آن  برای نامه آیین  این در که مواردی در تواند می موسسه :۶۸ ماده

 و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه سایر امنای یها هیات مصوبات از موسسه، رییس موافقت با امنا هیات در موضوع تصویب

 .کند استفاده عمومی مقررات و قوانین سایر یا و پژوهشی

 

 هیات صورتجلسه چهاردهم مصوبه استناد به پیوست، "4" و تبصره "45" ماده، "69" مقدمه، "1" در نامه آیین  این :۶9 ماده

 است، رسیده فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید به که ایران صنعتی و علمی یها پژوهش سازمان 25/11/1394 مورخ امنای

 .است اجرا قابل 01/01/1395 تاریخ از
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 یک شماره پیوست

 "اختصاصی درآمدهای مصرف و وصول نحوه و انواع دستورالعمل "

 معامالتی و مالی نامه آیین  "2۷" ادهم "ب" بند موضوع
 

 :است زیر یها فعالیت نتایج از ناشی ست،ها آن  تحصیل به مجاز موسسه که اختصاصی درآمدهای :1 ماده

 آن نتایج از استفاده و پژوهشی یها عالیتف -الف

 فکری های مالکیت از استفاده حق واگذاری یا فروش -ب

 ها آن  نظایر و آزمایشگاهی تولیدی، کارگاهی، درمانی، پژوهشی، علمی، فنی، کارشناسی، و اجرایی ای، مشاوره خدمات -پ

 دریافت و کتابخانه در عضوگیری ای، کتابخانه خدمات ارائه افزاری، نرم و تولیدی اطالعات تحقیقات، نتایج نشریات، کتب، فروش -ت

  کتابخانه امانات برگشت و دیرکرد جرایم و عضویت حق

  آموزشی یها فعالیت -ث

 تکثیر و چاپ امکانات از استفاده حق واگذاری یا خدمات ارائه -ج

 آن نظایر و سرویس سلف فرهنگی، ورزشی، کارگاهی، و آزمایشگاهی پژوهشی، آموزشی، امکانات و فضاها از استفاده -چ

 غیره و آزمایشگاهی مهندسی، فنی درمانی، فرهنگی، و دامداری کشاورزی، محصوالت انواع فروش -ح

 قالب در مالکانه، تصرف حق بدون موسسه احتیاج بر مازاد غیرمنقول اموال از موقت واگذاری و استفاده از ناشی درآمد -خ

 آن نظایر و انتفاع در اذن اجاره، قراردادهای

 آن نظایر و آموزشی های کارگاه ،ها نشست سمینارها، ،ها همایش برگزاری از ناشی درآمد -د

 مازاد منقول غیر اموال فروش چنین هم و معامالتی و مالی نامه آیین  "59" ماده مفاد رعایت با منقول اموال فروش از ناشی درآمد -ذ

 .امنا هیات تصویب با عمرانی یها پروژه تکمیل یا و احسن به تبدیلمنظور  به نیاز بر

 و ها بانک نزد موسسه ساله یک بلندمدت و مدت کوتاه از اعم سپرده یها حساب در نقدی های موجودی واریز از ناشی درآمد -ر

 نظایر یا و سهام مشارکت اوراق گذاری، سپرده بابت ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری و مالی مؤسسات

 .آن

 معامالتی، و مالی نامه آیین  "3" شماره پیوست در مندرج مقررات و ضوابط رعایت با که مزایده یا مناقصه در شرکت یها سپرده -ز

 .شود می ضبط موسسه نفع به

 همزاید و مناقصه اسناد فروش از حاصل درآمد -ژ

 ضبط موسسه نفع به مربوط مقررات و ضوابط با مطابق تعهدات انجام از استنکاف دلیل به که حقوقی و حقیقی افراد یها سپرده -س

 .شود می

 .شود می صادر صالح ذی قانونی مراجع سوی از قانون موجب به که احکامی سایر یا و قضایی قوانین اعمال از ناشی درآمد -ش

 خسارات پرداخت یا گذار بیمه تعهدات از ناشی درآمد -ص

 .نامه وقف مفاد به توجه با موقوفات از ناشی درآمد -ض

 حقیقی و حقوقی اشخاص تعهدات و ها نامه مبایعه ها، قولنامه قراردادها، از ناشی تعهدات اجرای عدم از حاصل وجوه -ط

 موسسه منقول غیر و منقول اموال به وارده خسارت از حاصل وجوه -ظ

  خصوصی یا و دولتی از اعم حقوقی یا حقیقی اشخاص مشارکت از حاصل درآمد -ع

 .شود می محسوب موسسه اختصاصی آمد در موسسه رییس تشخیص به که مواردی سایر -غ

 اصلی یها برنامه اجرای رکود موجب رییسه هیات تشخیص به که باشد ترتیبی به باید خدمات و ها فعالیت گونه این انجام :1 تبصره

 .نشود موسسه
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 و مؤسسات، به آموزشی و پژوهشی خدمات ارائه و علمی منابع تأمین ازای در رییسه هیات تصویب با است مجاز موسسه :2 تبصره

 .کند دریافت نقد وجه یا منقول غیر یا منقول اموال متقاضی، نهادهای و ها ارگان ،ها سازمان

 

 هیات تصویب به آن کلی ضوابط و اصول که ییها نامه تفاهم یا و نامه توافق قرارداد انعقاد طریق از اختصاصی، درآمدهای :2 ماده

 .شود می وصول یا و محقق رسد، می موسسه رئیسه

 چگونگی نیست، قرارداد انعقاد برای ضرورتی یا و ندارد وجود قرارداد انعقاد امکان آمد در تحصیل برای که مواردی در :تبصره

 .شود می تعیین مجاز مقام یا موسسه رییس توسط آمد در تحصیل

 

 تحت که برداشت غیرقابل بانکی یها حساب یا حساب به معامالتی، و مالی نامه آیین  مفاد مقررات رعایت با دریافتی وجوه :3 ماده

 .شود می واریز است، شده افتتاح اختصاصی درآمدهای وجوه تمرکزمنظور  به موسسه طرف از اختصاصی آمد در تمرکز عنوان

 

 داری نگه موسسه امورمالی مدیر توسط فعالیت نوع برحسب و تفکیک به اختصاصی یها پرداخت و ها دریافت حساب :4 ماده

 .شود می

 

 .است مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص با و معامالتی و مالی نامه آیین  مقررات تابع اختصاصی درآمدهای مصرف نحوه :5 ماده

 :شود می عمل زیر ترتیب به دستورالعمل این موضوع انسانی نیروی یها هزینه پرداخت مورد در

 حق جلسه، در حضور حق رفاهی، یها هزینه مزایا، حقوق، الزحمه، حق التألیف، حق التدریس، حق التحقیق، حق پرداخت -الف 

 کسب و آمد در کننده تحصیل واحد مسئول تشخیص با و باشد می مصوب یها نامه آیین  تابع دستورالعمل، این موضوع ،... و المشاوره

 مقرر مبالغ بر عالوه درصد "100" تا استثنایی موارد در و درصد "50" معادل حداکثر توان می مجاز مقام یا موسسه رییس از مجوز

 .کرد پرداخت مصوب یها نامه آیین  در

 چنین خدمات و حساب داری نگه و مصرف تحصیل، در که موسسه ستاد و واحدها علمی هیات غیر اعضای الزحمه حق پرداخت -ب

 بر عالوه) موظف ساعت غیر در کار ساعت هر ازای به دارند، عهده به مسئولیتی غیره، یا و همکار عنوان به اختصاصی درآمدهای

 تشخیص با ماه، در ساعت "50" تا حداکثر و ماهانه مستمر یها العاده فوق و حقوق پنجم و هفتاد یک معادل (کاری اضافه ساعت

 است پرداخت قابل واحد مسئول

 با منعقده قراردادهای اساس بر ، موسسه رییس تشخیص به موسسه سهم کسر از پس پژوهشی یها فعالیت بابت دریافتی مبالغ -پ

 به قانونی کسور اعمال با پژوهشی معاون یا موسسه رییس تایید مورد گزارش ارائه با و پرداخت ها آن  به ربط، ذی مجریان

  .شود می منظور مربوطه یها حساب

 .است پذیر امکان مجاز مقام یا موسسه رییس از مجوز کسب و آمد در کننده تحصیل واحد پیشنهاد به ها پرداخت سایر -ت

 

 25/12/1394 مورخ امنای هیات صورتجلسه چهاردهم مصوبه استناد به تبصره، "3" و ماده "6" در دستورالعمل این :۶ ماده

 قابل 01/01/1395 تاریخ از است، رسیده فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید به که ایران صنعتی و علمی یها پژوهش سازمان

 .است اجرا
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 دو شماره پیوست

 "مردمی یها کمک و هدایا کردن هزینه نحوه دستورالعمل "

 معامالتی و مالی نامه آیین  "2۷" ماده "ت" بند موضوع
 

 مقررات رعایت با که شود می اطالق وجوهی و غیرنقدی هدایای به العمل دستور این موضوع مردمی یها کمک و هدایا :1 ماده

 تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه گسترش و توسعه زمینه در مردمی یها کمک از استفاده و جذب نحوه به مربوط

 شورای یها کمیسیون مشترک ورایش 24/03/136۷و  1۷/03/136۷، 03/03/136۷ مورخ 81 و 80 و ۷8 جلسات مصوب کشور

 مصوب تحقیقاتی و آموزشی مؤسسات و ها دانشگاه معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون 5 ماده و فرهنگی انقالب عالی

 مؤسسات و ها دانشگاه اختیار در داوطلبانه صورت به حقوقی یا حقیقی اشخاص سوی از اسالمی شورای مجلس 18/10/1369

 .گیرد می قرار شود، می نامیده موسسه دستورالعمل این در که تحقیقاتی و عالی آموزش

 

 عدم صورت در کنند مشخص را خود اهدایی وجوه مصرف موارد اهداکننده، حقوقی یا حقیقی اشخاص که مواردی در :2 ماده

 .شد خواهد مصرف شده تعیین موارد در منحصرا مذکور وجوه ،رییسه هیات تأیید و موسسه اهداف با مغایرت

 

 صرفا و اند نشده قائل محدودیتی گونه هیچ یا و نکرده تعیین را آن مصرف موارد حقوقی یا حقیقی اشخاص که هدایایی :3 ماده

 آموزشی، امور در مجاز، مقام ای موسسه رییس تشخیص با مذکور وجوه کنند، می اهدا موسسه اهداف پیشبرد به کمکمنظور  به

 .شد خواهد مصرف عمومی مصارف و دانشجویی پژوهشی،

 

 افتتاح منظور همین به که بانکی یها حساب در کمک نوع حسب بر العمل، دستور این موضوع مردمی یها کمک و هدایا :4 ماده

 پذیر امکان امورمالی مدیر و مجاز مقام یا موسسه رییس امضای با مذکور یها حساب از نقدی برداشت .شود می واریز است، شده

 .است

 

 یها کمک و هدایا حساب براحتیاج مازاد موجودی دستورالعمل، این "3" و "2" مواد مفاد رعایت با تواند می موسسه :5 ماده

 اوراق و سهام خرید و انداز پس حساب صورت به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از مجوز دارای یها بانک در را مردمی

 پیوست مفاد براساس گذاری سرمایه این از حاصل سود .کند گذاری سرمایه بهادار اوراق بورس طریق از چنین هم و غیره و مشارکت

 .شود می مصرف معامالنی و مالی نامه آیین  "1" شماره

 

 صورت در است، شده مشخص اهداکننده توسط آن استفاده نحوه که حقوقی و حقیقی اشخاص غیرنقدی یها کمک و هدایا :۶ ماده

 به تبدیل و فروش استفاده، نحوه صورت این غیر در. گرفت خواهد قرار استفاده مورد صورت همان به موسسه قوانین با مغایرت عدم

 .است امنا هیات مصوبات و دستورالعمل این معامالتی، و مالی نامه آیین  مقررات تابع آن، کردن احسن

 .بود خواهد دستورالعمل این مفاد تابع آن، از حاصل وجوه مصرف شود، تبدیل نقدی به غیرنقدی هدایای چنانچه :تبصره

 

 25/12/1394 مورخ امنای هیات صورتجلسه چهاردهم مصوبه استناد به تبصره، "1" و ماده "7" در دستورالعمل این :۷ ماده

 قابل 01/01/1395 تاریخ از است، رسیده فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید به که ایران صنعتی و علمی یها پژوهش سازمان

 .است اجرا
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 سه شماره پیوست

  "عمده معامالت انجام نحوه دستورالعمل "

 معامالتی و مالی نامه آیین  "4۸" ماده موضوع
 

 که  معامالتی در تنها و است شده تدوین عمده معامالت در مزایده و مناقصه مراحل و روش تعیینمنظور  به دستورالعمل این :1 ماده

 .دارد کاربرد شود، اجرا دستورالعمل این رعایت با

 

  :تعاریف :2 ماده

 
 سایر و عمده معامالت انجام چگونگی تعیینمنظور  به که است ذیل افراد از مرکب کمیسیونی: معامالت میسیونک -الف

 :شود می تشکیل است، شده تعیین آن های پیوست و معامالتی و مالی نامه آیین  در که وظایفی

 ؛ موسسه مالی و اداری معاون -1

  موسسه؛ امورمالی مدیر -2

  موسسه؛ بازرگانی یا فنی مدیر یا موسسه رییس نماینده -3

  موسسه؛ حراست دیرم -4

 .شود می برگزار وی درخواست به معامله که واحدی مایندهن -5

 اکثریت رأی با کمیسیون تصمیمات کلیه. بود خواهند نظر اظهار و مقرر وقت در جلسه در حضور به مکلف مذکور اعضای :1 تبصره

 .دارد کارشناسی و نظارتی جنبه مذکور کمیسیون در سایرین حضور .است اجرا قابل و معتبر اول نفر سه آرای

 .است بالمانع مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص صورت در معامالت کمیسیون در ربط ذی خبره کارشناس حضور :2 تبصره

 شرکت صورت در و داشت نخواهد ضرورتی ایشان نماینده شرکت یابد، حضور کمیسیون در شخصأ موسسه رییس چنانچه :3 تبصره

 .است معتبر نامبردگان از یکی رأی فقط نیز نماینده

 و است هاب  ینتر مناسب و کیفیت ترین مطلوب با خاص حقوق یا خدمت یا کاال انتخاب برای رقابتی یندیافر :مناقصه -ب

 .شود می واگذار باشد، کرده پیشنهاد نظر مورد کیفیت حفظ با را قیمت ترین مناسب که یگر مناقصه شخص به

 به معامله موضوع آن در که است موسسه به متعلق حقوق یا خدمات کاال، فروش برای رقابتی یندیافر :مزایده -پ

 .شود می واگذار باشد، کرده پیشنهاد را قیمت ینتر بیش که یگر مزایده

 مزایده یا مناقصه در و دریافت را مزایده یا مناقصه اسناد که است حقوقی یا حقیقی شخصی :گر مزایده /گر مناقصه -ت

 .کند می شرکت

 معامالت کمیسیون سوی از که انگر مناقصه تعهدات انجام توان ارزیابی از است عبارت: انگر مناقصه کیفی ارزیابی -ث

 .شود می انجام

 که مناقصه، موضوع با مرتبط دار صالحیت بازرگانی فنی خبره عضو سه حداقل با استای  میتهک :بازرگانی فنی کمیته -ج 

 در مقرر وظایف سایر و پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی و شوند می انتخاب مجاز مقام یا موسسه رییس سوی از آن اعضای

 .دارند برعهده را دستورالعمل این

 کمیته توسط انگر مناقصه پیشنهادهای بازرگانی فنی شرایط آن در که است یندیافر :پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی -چ

 .شود می برگزیده قبول قابل پیشنهادهای و شده ارزیابی و بررسی گانیزربا فنی
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 از یکی در نوبت دو لزوم صورت در و کشور کثیراالنتشار یها روزنامه از یکی در نوبت یک حداقل مزایده یا مناقصه آگهی :3 ماده

 .شود می منتشر محلی کثیراالنتشار یها روزنامه

 یها روزنامه در مزایده یا مناقصه آگهی بر عالوه تواند می دهد، تشخیص الزم که صورتی در مجاز مقام با موسسه رییس :1 تبصره

 موسسه، سایت جمعی، ارتباط یها رسانه مناسب، یها محل در آگهی پخش یا نشر قبیل از امکانات سایر از استفاده با کثیراالنتشار

 عمل به دعوت (خدمات یا کاال خریداران و فروشندگان) متقاضیان از ربط ذی اشخاص برای آگهی ارسال یا و کشور مناقصات سایت

 .آورد

 سطح در مزایده یا مناقصه آگهی که کند ایجاب معامله موضوع مجاز، مقام یا موسسه رییس تشخیص با که مواردی در :2 تبصره

 آگهی از نسخه یک و کرد اقدام داخلی یا خارجی المللی بین نشریات از یکی در آن درج به نسبت توان می شود، منتشر المللی بین

 از خارج در ایران اسالمی جمهوری یها سفارتخانه یا و تهران در ذیربط کشورهای یها سفارتخانه به خارجه امور وزارت طریق از را

 .کرد ارسال کشور

 

 مناقصه انواع بندی طبقه :4 ماده

 
 .رسد می انگر مناقصه اطالع به عمومی آگهی طریق از مناقصه فراخوان آن در که استای  مناقصه :عمومی مناقصه -4-1

 نامه دعوت طریق از مناقصه فراخوان مجاز، مقام یا موسسه رییس تشخیص به آن در که استای  مناقصه :محدود ناقصهم -4-2

 .شود می ارسال (گر مناقصه سه حداقل) دار صالحیت انگر مناقصه برای

 :شوند می بندی طبقه زیر انواع به بررسی مراحل نظر از مناقصات -4-3

 مناقصه این در .نیست پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی به نیازی آن در که استای  مناقصه :ای مرحله یک مناقصه -الف

 .شود می تعیین مناقصه برنده جلسه همان در و شده گشوده جلسه یک در انگر مناقصه پیشنهاد یها پاکت

 پیشنهادها بازرگانی فنی بررسی مجاز، مقام یا موسسه رییس تشخیص به که استای  مناقصهای:  مرحله دو مناقصه -ب

 کمیسیون به را پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی نتایج و شده تشکیل بازرگانی فنی کمیته مناقصه، این در. است الزم

 .شود می تعیین مناقصه برنده دستورالعمل، این مقررات براساس و کند می گزارش معامالت

 

 :شود رعایت باید زیر نکات مناقصه آگهی در: 5 ماده

  مربوط کامل مشخصات ذکر با کاال یا خدمت مقدار و نوع -5-1

 انجام یا کاال تحویل در معامله طرف که مواردی در خسارت میزان و عمل ترتیب و خدمت یا کاال تحویل نحوه و محل و مدت -5-2

 .کند تاخیر بعضا یا کال خدمت

 بهای واحد به نسبت اضافه یا کسر درصد براساس حروفی و عددی مشخص مبلغ به باید پیشنهادی بهای که این بر تصریح -5-3

 .شود تسلیم شده مهر و الک پاکت در و تعیین شده اعالم

 اسناد فروش مهلت آخرین از پس روز ده حداقل که موسسه سوی از پاکتها یا پیشنهادها گرفتن تحویل مهلت آخرین تعیین -5-4

 .بود خواهد مناقصه

 .پیشنهاد تسلیم نحوه و محل -5-5

 چک یا بانکی نامه ضمانت ارائه یا موسسه سپرده حساب به نقد وجه واریز از اعم) مناقصه در شرکت سپرده نوع و میزان -5-6

 .سه(موس وجه در بانکی شده تضمین

  .آن استرداد و دریافت نحوه و معامله یا تعهد اجرای حسن تضمین میزان -5-۷

 .مناقصه برنده شرایط واجدین یا واجد تشخیص و پیشنهادها بررسی برای الزم زمان حداکثر تعیین -5-8
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 کمیسیون در ها آن  رسمی نمایندگان یا پیشنهاددهندگان حضور بودن مجاز و رسیده پیشنهادهای قرائت محل و ساعت وز،ر -5-9

 .معامالت

 .باشد شده قید مناقصه در که صورتی در آن واریز ترتیب و پرداخت پیش میزان -5-10 

  لزوم صورت در شرایط و کاال و خدمت مشخصات و ها نقشه فروش محل -5-11

 یا متقاضی توسط مربوط یها فرم باید می صورت این در که لزوم صورت در نامه ضمانت و قرارداد نمونه توزیع محل -5-12

 .شود پیشنهاد ضمیمه و امضا "است قبول مورد "که جمله این قید با و دریافت او رسمی نمایندگان

 اختیار سلب یا و تکلیف ایجاد و کننده شرکت برای حق ایجاد پیشنهاد، ارائه و مناقصه در شرکت صرفا که نکته این تصریح -5-13

 موسسه صالح و صرفه به عنایت با و دستورالعمل این در مقرر ضوابط چارچوب در است مجاز موسسه و کند نمی موسسه برای

 .کند رد یا قبول را پیشنهادها از هریک

  

 به مشروط دهد، تشخیص الزم دستورالعمل این" 5" ماده مندرجات بر عالوه را خاصی شرایط ذکر موسسه که صورتی در :۶ ماده

 .کند منظور مناقصه در تواند می نشود، محسوب امتیاز مناقصه برنده برای و نباشد مغایر موسسه ومعامالتی مالی نامه آیین  با آنکه

 

 آگهی در آن درج و باشد مفصل آن بندهای و دستورالعمل این "6" و "5" مواد با مطابق مناقصه شرایط که صورتی در :۷ ماده

 مدت و پرداخت پیش میزان تحویل، محل و تعداد معامله، مورد کاالی یا خدمت نوع درج ضمن توان می شود، زیادی هزینه مستلزم

 و شرایط برگ و ها نقشه که شود تصریح آگهی در مناقصه در شرکت نامه ضمانت یا و سپرده میزان و پیشنهادها قبول محل و

 قبول مورد" که جمله این قید با و دریافت را آن از نسخه یک باید دهندگان پیشنهاد و است موجود محل در معامله مشخصات

 .کنند تسلیم پیشنهاد، ضمیمه و امضاء "است

 .است الزامی آگهی متن در "شود می دریافت مناقصه برنده از آگهی هزینه" عبارت درج  تبصره

 

 :دهند تحویل موسسه به ذیل شرح به مجزا پاکت سه در را خود پیشنهادهای باید می انگر مناقصه: ۸ ماده

  ی.مال امور مدیر تأیید با نظر مورد تضمین یا بانکی نامه ضمانت حاوی: الف پاکت -8-1

 و گر مناقصه مهر به ممهور مستندات و مناقصه فراخوان آگهی در مندرج شرایط پذیرش و قبول اسناد حاوی: ب پاکت -8-2

 .مربوط سوابق و گر مناقصه تخصصی و کاری توانمندی مؤید مستندات

 . پیشنهادی قیمت حاوی: ج پاکت -8-3

 

 .یابد می رسمیت گر مناقصه سه حداقل پیشنهاد با مناقصه :9 ماده

 دو حداقل پیشنهاد صورت، این در و شود می تجدید دیگر یکبار برای مناقصه ،گر مناقصه سه حداقل شرکت عدم صورت در :1 تبصره

 .کند می کفایت مناقصه رسمیت برای گر مناقصه

 به منوط آن مورد در تصمیم اتخاذ و است مناقصه تشریفات ترک منزله به دوم، مرتبه مناقصه در گر مناقصه یک شرکت :2 تبصره

 .است موسسه رییس تصویب

 

 :شود می تجدید زیر شرایط در مناقصه :10 ماده

 .شده تعیین حدنصاب به انگر مناقصه تعداد نرسیدن -الف

 .قرارداد انعقاد به مناقصه دوم و اول برندگان امتناع -ب

 .پیشنهادها اعتبار مدت پایان -پ
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 .شود منتفی آن اقتصادی توجیه که نحوی به معامالت کمیسیون تشخیص به بنا پیشنهادی یها قیمت بودن باال  -ت

  .انگر مناقصه سازی شفاف و کافی رسانی اطالع عدم بر مبنی معامالت کمیسیون تشخیص -ث

 :شود می لغو ذیل شرایط در مناقصه :11 ماده

 .باشد شده مرتفع مناقصه موضوع خدمت یا کاال به نیاز -الف

 .شود مناقصه ماهیت در تغییر موجب که نحوی به باشد الزم مناقصه اسناد در زیادی غییراتت -ب

 .معامالت کمیسیون تصویب و بازرگانی فنی کمیته تشخیص به پیشنهادات بودن نامتعارف -پ

 .انگر مناقصه یا و گر مناقصه و گزار مناقصه میان تبانی بر مبنی معامالت کمیسیون تشخیص -ت

 

 :است ذیل شرح به معامالت کمیسیون وظایف اهم :12 ماده

 .مزایده /مناقصه فراخوان آگهی در مندرج مقرر موعد در معامالت کمیسیون جلسه تشکیل -الف

 .انگر مزایده/ انگر مناقصه توسط شده ارائه پیشنهادات یها پاکت بودن بسته و موم و مهر صحت احراز -ب

 کمیسیون اعضای حضور در ،"ج" و "ب" ،"الف" های پاکت ترتیب به شده ارائه پیشنهادات یها پاکت افتتاح -پ

 .معامالت

  ه.موسس یها پرداخت کلیه به نسبت قانونی کسورات شمول قید -ت

 یها قیمت بودن مشروط غیر و بودن خوانا مدارک، بودن کامل نظر از انگر مزایده/ انگر مناقصه پیشنهادهای بررسی -ث

 .پیشنهادی

 .انگر مزایده/ انگر مناقصه کلیه گانه سه یها پاکت روی امضای -ج 

 .مزایده/ مناقصه اسناد در مندرج شرایط براساس قبول قابل پیشنهادهای تعیین و پیشنهادها ارزیابی -چ

  .مزایده/ مناقصه دوم و اول برندگان تعیین -ح

  .مزایده/ مناقصه صورتجلسه تنظیم -خ

  .ها آن  نمایندگان یا معامالت کمیسیون در کننده شرکت انگر مزایده/ انگر مناقصه هویتی مدارک کنترل -د

 .مزایده / مناقصه لغو یا تجدید خصوص در گیری تصمیم -ذ

 داده عودت گر مزایده /اگر مناقصه مدارک و اسناد تمامی مالی، امور مدیر توسط بانکی نامه ضمانت تأیید عدم صورت در :1 تبصره

 .شود می

 و تکمیل و مزایده/ مناقصه مورد موضوع اجرای در گر مزایده /گر مناقصه یها توانمندی احراز به منوط "ج" پاکت افتتاح :2 تبصره

 .است "ب" پاکت در موجود مزایده /مناقصه اسناد بودن ممهور

 

 اقدامات و تشکیل اعضا کلیه حضور با را معامالت کمیسیون آگهی، در شده اعالم و مقرر تاریخ در است مکلف موسسه :13 ماده

 :شود انجام ذیل

 .کند درج پیشنهادی، یها قیمت به توجه با را مزایده / مناقصه برنده دوم و اول نفرات کمیسیون، صورتجلسه رد -13-1

 .برسد ذینفع طرف اطالع به و شود ذکر صراحتأ ناقص یا مبهم پیشنهادهای رد دالیل -13-2

 

 کمیسیون دستورالعمل، این "2" ماده "چ" بند موضوع بازرگانی فنی کمینه توسط بررسی انجام به نیاز صورت در :14 ماده

 پس مذکور کمیته تا دهد می قرار کمیته آن اختیار در را انگر مناقصه "ب" پاکت مستندات ، "ج" پاکت گشودن از پیش معامالت

 .دهد ارائه معامالت کمیسیون به را نتیجه بررسی، از
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 بررسی تواند می معامالت کمیسیون ،ها قیمت مبانی کنترل به نیاز صورت در و انگر مناقصه "ج" یها پاکت گشودن از پس :15 ماده

 معامالت کمیسیون به را ارزیابی نتیجه هفته دو مدت ظرف حداکثر باید می فنی کمیته .دهد ارجاع بازرگانی فنی کمیته به را آن

 .دهد ارائه

 

 برنده عنوان به باشد، داده پیشنهاد را (قیمت ینتر مناسب) مناسب قیمت ینتر کم که یگر مناقصه کیفی، ارزیابی از پس :1۶ ماده

 تضمین مبلغ از تر کم اول برنده با وی پیشنهادی قیمت تفاوت که شود می معرفی صورتی در دوم برنده .شد خواهد انتخاب اول

 .باشد اول نفر سپرده

 .بود نخواهد اول نفر سپرده ضبط از مانع مناقصه، دوم نفر اعالم و مناقصه اول نفر با قرارداد انعقاد عدم :تبصره

 

 انجام تضمین تسلیم به حاضر مناقصه، نتیجه اعالم از پس هفته یک مدت ظرف که مناقصه در شرکت اول برنده سپرده :1۷ ماده

 .شود می ضبط موسسه نفع به نباشد، معامله انجام یا قرارداد تنظیم و تعهدات

 مدت این در که این مگر شود، مسترد وی به باید ماه یک مدت ظرف حداکثر مناقصه، دوم برنده مناقصه در شرکت سپرده :تبصره

 سپرده معامله، انجام از دوم برنده استنکاف صورت در .شود ابالغ وی به موسسه کتبی پیشنهاد قرارداد، تنظیم یا معامله انجام برای

 .شود می ضبط موسسه نفع به نیز او

 

 انعقاد از پس را مناقصه در معامله مورد کاالی یا خدمت میزان قرارداد، متن در تصریح به مشروط است مجاز موسسه :1۸ ماده

 .دهد کاهش یا افزایش درصد 25 تا قرارداد

 

 .است مختار پیشنهادها از هریک یا و تمام رد در موسسه :19 ماده

 .شود ذکر صراحتا معامالت کمیسیون صورتجلسه در باید می پیشنهادها رد دالیل :تبصره

 

 :باشد ذیل نکات حاوی باید می معامالت کمیسیون صورتجلسات :20 ماده

 مزایده /مناقصه موضوع -الف

 انگر مزایده ن/گرا مناقصه فهرست -ب

 معامالت کمیسیون اعضای سمت و اسامی -پ

 در حاضر اعضای کلیه امضای با انگر مزایده /انگر مناقصه پیشنهادهای یها پاکت بودن بسته و ممهور صحت احراز قید -ت

 معامالت کمیسیون

 .انگر مزایده/ انگر مناقصه پیشنهادی یها قیمتای  مقایسه جدول درج -ث

 

 .باشد تر بیش جزئی معامالت نصاب برابر دویست از باید نمی داخلی ردادهایاقر برای مناقصه تشریفات ترک قرارداد مبلغ :21 ماده

 مسئولیت و موافقت با کافی، توضیحات و دالیل ذکر با معامالتی و مالی نامه آیین  "45"ماده مفاد رعایت با صرفا صورت، این غیر در

 .دارد وجود مناقصه تشریفات ترک امکان مجاز، مقام یا موسسه رییس

 توجیه بودجه، در شده بینی پیش اعتبار از استفاده مهلت انقضای و زمان کمبود کافی، فرصت عدم: قبیل از دالیلی ذکر :تبصره

 .شود نمی محسوب مناقصه تشریفات ترک
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 هنگام منعقده، قرارداد متن در درج ضمن گیرد، می تعلق معامله مبلغ به که را قانونی کسورات کلیه است مکلف موسسه: 22 ماده

 .کند واریز مربوط یها حساب به و کسر معامله ناخالص مبلغ از پرداخت

 مالیات در نام ثبت بر دال مثبته مدارک و نامه گواهی ارائه قبال در افزوده، ارزش بر مالیات جمله از قانونی عوارض گونه هر :تبصره

 مشاور یا پیمانکار یا فروشنده به مربوط مقررات و قوانین اساس بر موسسه به مشاور یا پیمانکار یا فروشنده توسط افزوده ارزش بر

 .شود می پرداخت

  سایر برای و معامله برآورد مبلغ درصد"10" تا "5" از عمرانی یها پروژه و ها طرح برای مناقصه، در شرکت سپرده میزان :23 ماده

 .شود می تعیین مجاز مقام ای موسسه رییس تشخیص به درصد "20" تا "5" موارد

  

 از تعهدات انجام حسن ضمانت بابت درصد "10" حداکثر و درصد "5" حدقل قرارداد عقد هنگام است مکلف موسسه :24 ماده

 موارد در. کند دریافت شود، واریز حساب به که نقدی سپرده یا بانکی شده تضمین چک یا بانکی نامه ضمانت قرارداد، طرف

 در. شود می اخذ شده اعالم یها نامه ضمانت جای به چک یا سفته جزئی معامالت برای و موسسه رییس تشخیص با استثنایی،

 .شود صادر آن متن در مبلغی گونه هیچ ذکر بدون و موسسه وجه در چک باید می شود، می اخذ چک که مواردی

 

 اقالم درصد  10معادل پرداخت، هر در "24" ماده تضمین اخذ بر عالوه عمرانی، قراردادهای مورد در است مکلف موسسه :25 ماده

 .کند داری نگه خود نزد کار، انجام حسن سپرده بابت را پرداختی

 

 صورت تنظیم و شده انجام خدمت یا کار قطعی تحویل از پس دستورالعمل، این "25" و "24" مواد موضوع سپرده :2۶ ماده

 .شود می مسترد ذینفع به حساب، مفاصا اخذ و قطعی تحویل مجلس

 انجام حسن سپرده از درصد" 80" معادل حداکثر تواند می موسسه درصد، "۷0" میزان به حداقل کار پیشرفت صورت در: 1 بصرهت

 .کند پرداخت قرارداد طرف به بانکی معتبر نامه ضمانت اخذ قبال در را کار

 مجری گزارش به بنا کار انجام حسن عدم اثر در که دستورالعمل این "25" و "24" مواد موضوع سپرده از قسمت آن :2 تبصره

 طرف االختیار تام نماینده مالی، امور مدیر مجاز، مقام یا موسسه رییس االختیار تام نماینده از مرکب یهیات تصویب به و طرح

 .بود خواهد موسسه اختصاصی آمد در شود، می ضبط مشاور و قرارداد

 

 موضوع به مربوط یها قیمت شاخص رسیده، پیشنهادهای افتتاح از قبل تواند می بداند، الزم که مواردی در موسسه :2۷ ماده

 .دهد قرار معامالت کمیسیون اختیار در شده مهر و الک پاکت در و تهیه محرمانه طور به و مطمئن و مقتضی طریق به را مناقصه

 

 خسارتی مدت، انقضای علت به که کنند اقدام نحوی به برنده، به مناقصه نتیجه ابالغ برای موظفند مربوط واحدهای :2۸ ماده

 . است تعقیب قابل ها آن  تعلل صورت این غیر در. نشود موسسه متوجه

 

 کمیسیون نظر ابالغ از پس کاری روز ده حداکثر ظرف مناقصه مورد کاالی تحویل یا خدمت انجام که مواردی در :29 ماده

 .است امیزال قرارداد عقد نیست، میسر برنده به معامالت

 

 :باشد زیر نکات حاوی باید مناقصه قرارداد :30 ماده

 .متعاملین نام -30-1

 .کامل مشخصات با معامله مورد مقدار و نوع -30-2
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 .معامله مورد تحویل شرایط و تعهد انجام مدت -30-3

 .کند تأخیر اجزئ یا کال تعهدات انجام در مناقصه برنده که مواردی در خسارت میزان و عمل ترتیب -30-4

 .است الزم نمونه تهیه که صورتی در ممهور نمونه طبق کاال تحویل به الزام -30-5

 .دارد کامل اطالع آن تحویل محل مقتضیات و معامله مورد کاالی یا خدمت مشخصات از که این به مناقصه برنده اقرار -30-6

 .قرارداد مدت طول در قرارداد در مندرج مقدار درصد 25 تا قرارداد مورد کاهش یا افزایش به موسسه اختیار -30-۷ 

 .شده تحویل کاالی میزان یا شده انجام خدمت براساس پرداخت نحوه و واحد برآوردهای و واحد تعداد براساس قرارداد مبلغ -30-8

 .آن واریز ترتیب و پرداخت پیش مبلغ -30-9

 .آن ضبط یا و استرداد وصول نحوه و معامله انجام حسن تضمین مبلغ و میزان -30-10

  موسسه یها پرداخت کلیه به نسبت قانونی کسور شمول قید -30-11

  قطعی و موقت تحویل بین زمانی فاصله مدت -30-12

 و دولتی معامالت در دولت کارکنان و نمایندگان وزرا، مداخله منع قانون ممنوعیت شمول عدم به قرارداد طرف اقرار -30-13

 .آن بعدی الحاقات و اصالحات

 شده ذکر مناقصه شرایط در آنچه بر عالوه امتیازی که این بر مشروط گیرد می قرار طرفین توافق مورد که شرایطی سایر -30-14

 .نشود محسوب خدمت، یا کاال فروشنده برای

 .است شده کرذ مناقصه آگهی در که شرایطی سایر -30-15

 

 :شود رعایت باید زیر نکات مزایده آگهی در مزایده :31 ماده

 .مربوطه کامل مشخصات ذکر با کاال یا خدمت مقدار و نوع -31-1

 شده اعالم بهای واحد به نسبت اضافه یا کسر درصد براساس یا مشخص مبلغ به باید پیشنهادی بهای که این بر تصریح -31-2

 .شود تسلیم شده مهر و الک پاکت در و تعیین

 .بود خواهد کثیراالنتشار روزنامه در آگهی آخرین انتشار از پس روز ده حداقل که کتبی پیشنهاد قبول مدت -31-3

 .پیشنهاد تسلیم نحوه و محل -31-4

 چک یا بانکی نامه ضمانت ارائه یا موسسه سپرده حساب به نقد وجه واریز از اعم) مزایده در شرکت سپرده نوع و میزان -31-5

 .(موسسه وجه در بانکی شده تضمین

 .پیشنهادها بررسی برای الزم مدت حداکثر تعیین -31-6

 در ها آن  رسمی نمایندگان یا دهندگان پیشنهاد حضور بودن مجاز و رسیده پیشنهادهای قرائت محل و ساعت روز، -31-۷

 .معامالت کمیسیون

  م.لزو صورت در شرایط و کاال و تمخد مشخصات و ها نقشه فروش محل -31-8

 اختیار سلب یا و تکلیف ایجاد و کننده شرکت برای حق ایجاد پیشنهاد، ارائه و مزایده در شرکت صرفأ که نکته این تصریح -31-9

 موسسه صالح و صرفه به عنایت با و دستورالعمل این در مقرر ضوابط چارچوب در است مجاز موسسه و کند نمی موسسه برای

 .کند رد یا قبول را پیشنهادها از هریک

 

 با آنکه به مشروط دهد، تشخیص الزم "31" ماده مندرجات بر عالوه را خاصی شرایط ذکر موسسه که صورتی در :32 ماده

 .کند منظور مزایده در تواند می نشود، محسوب امتیاز مزایده برنده برای و مغایرنباشد موسسه معامالتی و مالی نامه آیین 
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 در آن درج و باشد مفصل آن، بندهای و دستورالعمل این "32" و "31" مواد با مطابق مزایده شرایط که صورتی در :33 ماده

 و دریافت پیش میزان تحویل، محل و تعداد معامله، مورد کاالی یا خدمت نوع درج ضمن توان می شود، زیادی هزینه مستلزم آگهی

 و شرایط برگ و ها نقشه که شود تصریح آگهی در مزایده، در شرکت نامه ضمانت یا و سپرده میزان و پیشنهادها قبول محل و مدت

 قبول مورد "که جمله این قید با و دریافت را آن از نسخه یک باید دهندگان پیشنهاد و است موجود محل در معامله مشخصات

 .کنند تسلیم پیشنهاد، ضمیمه و امضاء "است

 

  اقدامات و تشکیل اعضا کلیه حضور با را معامالت کمیسیون آگهی، در شده اعالم و مقرر تاریخ در است مکلف موسسه :34 ماده

 .دارد معمول را ذیل

 .برساند اطالع به و مشخص پیشنهادی یها قیمت به توجه با را مزایده برنده دوم و اول نفرات کمیسیون، صورتجلسات در -34-1

 .برسد ذینفع طرف اطالع به و شود ذکر تاصراح ناقص یا مبهم پیشنهادهای رد دالیل -34-2

 

 انجام یا قرارداد تنظیم به حاضر مزایده نتیجه اعالم از پس هفته یک مدت ظرف که مزایده در شرکت اول برنده سپرده :35 ماده

 اول نفر برنده با وی پیشنهادی قیمت تفاوت که شود می معرفی صورتی در دوم برنده. شود می ضبط موسسه نفع به نباشد معامله

 .باشد اول نفر سپرده تضمین مبلغ از تر کم

 انجام برای مدت این در که این مگر شود، مسترد وی به باید ماه یک مدت ظرف حداکثر دوم، برنده مزایده در شرکت سپرده :تبصره

 به نیز او سپرده معامله، انجام از دوم برنده استنکاف صورت در. شود ابالغ وی به موسسه کتبی پیشنهاد قرارداد، تنظیم یا معامله

 .شود می ضبط موسسه نفع

 

 .است مختار پیشنهادها از یک هر ویا تمام رد در موسسه :3۶ ماده

 .شود ذکر اصراحت معامالت کمیسیون صورتجلسه در باید می پیشنهادها رد دالیل :1 تبصره

 .است مزایده برنده عهده به رسمی اسناد دفترخانه در قرارداد ثبت هزینه و آگهی هزینه :2 تبصره

 

 از و تر کم معامله برآورد مبلغ درصد "5" از مجاز مقام یا موسسه رییس تشخیص به مزایده در شرکت سپرده میزان :3۷ ماده

 .بود نخواهد تر بیش آن درصد "20"

 

 .کند تجدید را مزایده تواند می موسسه باشد، نرسیده پیشنهادی مقرر، موعد در که صورتی در :3۸ ادهم

 

 موضوع به مربوط یها قیمت شاخص رسیده، پیشنهادهای افتتاح زمان در تواند می بداند، الزم که مواردی در موسسه :39 ماده

 دهد. قرار معامالت کمیسیون اختیار در شده مهر و الک پاکت در و تهیه محرمانه طور به مطمئن و مقتضی طریق به را مزایده

 

 مدت، انقضای علت به که کنند، اقدام نحوی به برنده، به مزایده نتیجه ابالغ برای موظفند موسسه مسئوالن و مأموران :40 ماده

 .است تعقیب قابل ها آن  تعلل صورت این غیر در .نشود موسسه متوجه خسارتی

 

 :باشد زیر نکات حاوی باید مزایده قرارداد :41 ماده

  .متعاملین امن -41-1

  .کامل مشخصات با معامله مورد مقدار و نوع -41-2
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  ه.معامل مورد تحویل شرایط و تعهد انجام مدت -41-3

  .کند تأخیر اجزئ یا کال تعهدات انجام در مزایده برنده که مواردی در خسارت میزان و عمل ترتیب -41-4

 .دارد کامل اطالع آن تحویل محل مقتضیات و معامله مورد کاالی یا خدمت مشخصات از که این به مزایده برنده اقرار -41-5

 .شده تحویل کاالی میزان یا شده انجام خدمت براساس پرداخت نحوه و واحد برآوردهای و واحد تعداد براساس قرارداد مبلغ -41-6

 و دولتی معامالت در دولت کارکنان و نمایندگان وزراء، مداخله منع قانون ممنوعیت شمول عدم به قرارداد طرف اقرار -41-۷

  ن.آ بعدی الحاقات و اصالحات

 شده ذکر مزایده شرایط در آنچه بر عالوه امتیازی که این بر مشروط گیرد می قرار طرفین توافق مورد در که شرایطی سایر -41-8

 .نشود محسوب خدمت یا کاال خریدار برای

 .است شده ذکر مزایده آگهی در که شرایطی سایر -41-9

  

 مورخ امنای هیات ی صورتجلسه چهاردهم مصوبه استناد به تبصره، "20" و ماده"42" در دستورالعمل این :42 ماده

 تاریخ از ، است رسیده فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید به که ایران صنعتی و علمی یها پژوهش ازمانس 25/12/1394

  قابل 01/01/1395

 .است اجرا
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 چهار شماره پیوست

 اموال داری نگه نحوه دستورالعمل

 معامالتی و مالی نامه آیین  "۶3" ماده موضوع 
 

 کلیات -1

 

 استثنای به آید درمی یا آمده در موسسه تملک به دیگر قانونی طریق هر به یا و خریداری موسسه توسط که اموالی کلیه :1 ماده 

 .است دستورالعمل این مفاد تابع و محسوب موسسه اموال امانی، اموال

 .است مدنی قانون در مذکور تعاریف تابع دستورالعمل این موضوع منقول اموال تعاریف :تبصره

  

 یا گرفته قرار موسسه اختیار در موقت صورت به غیردولتی و دولتی یها دستگاه طرف از که منقول غیر و منقول اموال :2 ماده

 فیمابین توافق تابع آن، استرداد و داری نگه دریافت، چگونگی و شود می محسوب امانی اموال دستورالعمل این نظر از گیرد می

 .است قرارداد طرف و موسسه

  

  با اموال حساب داری نگه مسئولیت و گیرنده تحویل عهده به موسسه منقول غیر و منقول اموال حراست و حفظ مسئولیت :3 ماده

 .است مالی امور مدیر

 

 :شود می تقسیم ذیل، شرح به دسته سه به دستورالعمل این موضوع منقول اموال :4 ماده

 .روند می بین از کال یا داده وضعیت تغییر استفاده اثر بر که هستند اموالی :مصرفی اموال  -الف

 طور به را ها آن  بتوان اصلی مشخصات دادن دست از و محسوس تغییر بدون که هستند اموالی :مصرفی غیر اموال -ب

 ها آن  برای برچسب الصاق و شده ثبت دفاتر کلیه در منقول اموال از دسته این انحصارا و داد قرار استفاده مورد مکرر

 .است الزامی

 یا و ماهیت و طبع لحاظ به لکن داشته مشابهت مصرفی غیر اموال با ظاهرا که هستند اموالی :مصرفی حکم در اموال -ج

 از دسته این ارزش نصاب. ندارد ضرورت ها آن  برای غیرمصرفی اموال حساب صورت به حساب تنظیم ،ها آن  ارزش قلت

 .رسد می امنا هیات تصویب به سالیانه صورت به منقول اموال

 

 است اموالی کلیه شامل فرستاده، اموال و گیرد می قرار اموال امین جمعی واببا تحت که است اموالی شامل رسیده، اموال :5 ماده

 .است شده صادر آن حذف دستور و خارج اموال امین جمعی ابواب از انحاء از نحوی به دستورالعمل این مقررات طبق که

 

  انتقاالت -2

 

 طور به موسسه صالح و صرفه رعایت با را نیاز بر مازاد مصرفی غیر منقول اموال رییسه هیات تشخیص با تواند می موسسه :۶ ماده

 هیات تصویب به واگذاری اموال استرداد چگونگی و استفاده ،داری نگه ضوابط .دهد قرار موسسه از خارج مؤسسات اختیار در امانی

 .رسید خواهد موسسه رییسه
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 معامالتی، و مالی نامه آیین  " 60" و "59" مواد مفاد رعایت با باشد، اسقاطی یا و نیاز بر مازاد که صورتی در موسسه، اموال :۷ ماده

 .شود می منظور موسسه اختصاصی درآمد حساب به حاصل درآمد .است احسن به تبدیل یا فروش قابل

  و شود می انجام انتقال سند صدور با دیگر اموال امین جمعی ابواب به اموال امین یک جمعی ابواب از موسسه اموال انتقال :۸ ماده

 .شود می اعالم نیز مالی امور واحد به اموال دفاتر در انعکاس جهت مراتب

 

 خروج، پروانه صدور با و موسسه مجاز مقام مجوز با و دستورالعمل این مقررات رعایت با باید موسسه اموال موقت خروج :9 ماده

 باید مذکور یها پروانه .شود انجام ربط ذی اداره رییس و اموال امین امضای به گیرنده واحد تعیین و اموال کامل مشخصات شامل

 .شود ثبت مجدد مذکور دفاتر در مراتب اموال، بازگرداندن هنگام به و شود ثبت ،است شده تهیه منظور همین به که دفاتری در

 به که است موسسه در عمل مورد مالی سیستم افزاری نرم یها خروجی نوشتاری نسخه ماده، این موضوع دفاتر از منظور :تبصره

 .باشد رسیده ربط ذی مسئولین تأیید

  

 حساب داری نگه -3

 

 اموال فهرست تغییرات مکلفند مالی عاملین و مالی امور مدیر .شود می داری نگه اموال دفاتر در موسسه اموال تمام حساب :10 ادهم

 .کنند اعمال طمرتب دفاتر در مستمر طور به را مذکور

 

  نظارت نحوه -4

 

 و مالی نامه آیین  مفاد اجرای حسن ،ها آن  حساب تمرکز و موسسه اموال بر موثر نظارتمنظور  به است مکلف موسسه :11 ماده

 :دهد انجام را زیر اقدامات رویه وحدت و هماهنگی ایجاد چنین هم و معامالتی

 هیات مصوب روزآمد های روش و ضوابط اموال، های فرم از موسسه، اموال به مربوط یها دستورالعمل اجرای در  -الف

 .کند استفاده موجود سیستم از موردنظر، یها روش و ها فرم تهیه و تدوین زمان تا و کند استفاده رییسه

 نرم سیستم یا و مربوط دفاتر در ها آن  کامل مشخصات ثبت و رسیدگی و اموال یها حسابصورت دریافت مورد در -ب

 .شود انجام امورمالی مدیر توسط الزم اقدام افزاری،

 و لزوم مواقع در مربوط مقررات اجرای نحوه و اموال یها حساب و موجودی به رسیدگیمنظور  به مأمور اعزام  -ج

 .ذیربط واحدهای درخواست حسب چنین هم

  .سال در بار یک حداقلای  دوره صورت به انبارگردانی انجاممنظور  به مأمور اعزام -د

 

 مقررات سایر -5

 

 طور به اموال، مشخصات ثبت از قبل باید خروجی یها پروانه ثبت دفاتر و (افزاری نرم سیستم) اموال حساب دفاتر کلیه :12 ماده

 و شود قید مربوط واحد نام و آن صفحات تعداد دفتر هر صفحه اولین در و شود (افزاری نرم قفل) پلمپ و گذاری شماره مسلسل

 مهر به و رسیده مربوط اموال امین و وی طرف از مجاز فرد یا و مالی امور مدیر امضای به تاریخ و خانوادگی نام و نام درج با مراتب

 .شود ممهور امورمالی
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 اهدا امورمالی مدیر توسط الزم اقدام به اشخاص طرف از خاص مصرف برای که اموالی حساب داری نگه و حراست و حفظ :13 ماده

 .دارد قرار العمل دستور این مقررات درشمول اموال، اهداکنندگان نظر رعایت ضمن شود، می یا شده

 

 دیگر علت هر یا و سوزی آتش سرقت، از ناشی اموال رفتن بین از یا و شدن مفقود سرقت، صورت در است مکلف موسسه :14 ماده

 حسب موضوع، اعالم به نسبت مذکور اموال از مجاز غیر استفاده و موسسه اموال داری نگه و حفظ در تسامح موارد در چنین هم و

 .کند اقدام نهایی، نتیجه حصول تا امر پیگیری و ذیصالح مراجع به مورد

 

 :شود می حذف مربوط دفاتر از زیر موارد در رفته بین از یا و مفقود مسروقه، اموال :15 ماده

 .صالحیتدار مراجع در موضوع به رسیدگی نهایی مراحل طی از پس سرقت مورد نیامدن دست هب و سارق دستگیری صورت در -الف

 مراجع  توسط امر متصدیان سوءنیت عدم و گناهی بی اعالم و شده سرقت اموال یا سارق مفقوده، اموال نشدن پیدا صورت در  -ب

 .صالح ذی

 دفاتر در دوباره رسیده اموال مانند باید شود، مسترد و پیدا دفاتر از حذف از بعد شده مفقود یا شده سرقت مال هرگاه :1 تبصره

 .شود ثبت مربوط

 برود، بین از مشابه حوادث یا سوزی آتش جنگ، زلزله، سیل، قبیل از ناگهانی حوادث اثر بر موسسه اموال که مواردی در :2 تبصره

 .شود می حذف اموال دفاتر از مذکور اموال صورتجلسه تنظیم و موسسه رییسه هیات تصویب با

 

 خریداری مربوط اعتبارات محل از اهدا جهت یا و اعانه یا کمکمنظور  به موسسه اهداف به توجه با که منقولی اموال :1۶ ماده

 و ضوابط تابع و گیرد نمی قرار دستورالعمل این مقررات شمول در اهدا، یا و کمک کنندگان دریافت به واگذاری لحاظ از شود، می

 .است خود به مربوط مقررات

 

 .کند اقدام خود منقول غیر و منقول اموال نمودن بیمه به نسبت امنا، هیات تشخیص به است موظف االقتضاء عند موسسه :1۷ ماده

 

 داری نگه انبار در که زمانی تا دستورالعمل، این "16" ماده موضوع کاالی جمله از موسسه انبار به وارده کاالهای کلیه: 1۸ ماده

 .داشت نخواهد اموال حساب داری نگه و برچسب الصاق به ضرورتی و شود می ثبت انبار دفاتر در صرفا ها آن  مشخصات شوند می

 

 25/12/1394امنای مورخ  هیاتتبصره به استناد مصوبه چهاردهم صورتجلسه  "4"ماده و  "19"این دستورالعمل در  :19ماده 

قابل  01/01/1395که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ های علمی و صنعتی ایران  سازمان پژوهش

 اجرا است.
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 ها، دانشگاه علمی هیات اعضای خارجی های مأموریت دهی سامان امهن آیین

  رشد مراکز و ها پارک تحقیقاتی، مراکز

 
 28/10/1395 زمان تصویب:

 ----/--/-- زمان اجرا:

 پنجمین نشست دوره چهارم هیات امنای سازمان مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری دستورالعمل ها و آیین نامه 
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 ها پارک تحقیقاتی، مراکز ها، دانشگاه علمی هیات اعضای خارجی های مأموریت دهی سامان نامه آیین

 رشد مراکز و

 

 بسمهتعالی

 مقدمه
  

 علمی، یها سرمایه افزایش و ایران اسالمی جمهوری نرم قدرت بروز فناوری، و دانش تبادل علمی، دیپلماسی توسعه منظور به   

 تحقیقاتی، مراکز ،ها دانشگاه علمی هیات اعضای خارجی یها مأموریت ساماندهی نامه ینآی کشور، فرهنگی و اجتماعی فناوری،

 تشکیالت و وظایف اهداف، قانون به استناد با (وزارت)فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته (سازمان) رشد مراکز و ها پارک

 مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون ۲۰ ماده" ب"بند ،۱۳۸۳ مصوب فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 محترم معاونت نظر اعالم و کشور علمی جامعه نقشه 9 کالن راهبرد ملی اقدام از ۱۲ بند اسالمی، شورای مجلس ۱5/۱۰/۱۳۸9

 شماره به ۳۰/۱۰/۱۳94 مورخ پژوهشی مراکز و ها دانشگاه علمی هیات اعضای سفر مجوز خصوص در جمهوری ریاست حقوقی

 .شود می تدوین ذیل شرح به و م ۲97۰5/94

 

  خارجی یها موریتأم تعریف :1 ماده

 

 در حضور شامل المللی بین علمی یها همکاری توسعه قالب در که است خارجی سفرهای کلیه شامل خارجی یها ماموریت 

 عقد برای مذاکره المللی، بین سازمانهای و نهادها و کشورها با فناوری مراکز و دانشگاه دو بین ما مشترک یها کمیته ای ها کمیسیون

 اجالس در حضور ورزشی، و فرهنگی علمی، اردوهای و بازدیدها سرپرستی فناوری، و پژوهشی علمی، رابطه گسترش نامه تفاهم

 ،ها نشست ،ها جشنواره ،ها گاه کار ،ها کنفرانس سمینارها، ،ها همایش در حضور عضو، عنوان به المللی بین مجامع و سساتؤم

 و جذب فناوری، انتقال یا دانشگاهی تجهیزات و وسایل خرید و فروش سراسری، یها آزمون بر نظارت بازارها، فن و ها نمایشگاه

 اجرایی امور بر نظارت و پیگیری علمی، تجربیات تبادل فناوری، و تحقیقاتی مشترکی یها پروژه و ها دوره سازی بستر دانشجو، تبادل

 بر نظارت کارگروه تأیید به که موارد سایر و نامه پایان راهنمایی فناوری، و تحقیقاتی یها نامه تفاهم و قراردادها به مربوط

 .شود می انجام کشور از خارج به برسد، خارجی یها مأموریت

 

 سازمان اجرایی اقدامات :2 ماده

  

 کلی تعداد شامل سازمان سالیانه فناوری -یعلم یها مأموریت یها اولویت و چارچوب ساله هر سازمان، امنای هیات -۲-۱

 .رساند می تصویب به همکاری حوزه و هدف کشورهای تعیین با سازمان راهبردی ساله پنج برنامه چارچوب در را ها مأموریت

 به سازمان علمی هیات اعضای فناوری و پژوهشی علمی یها مأموریت برای ها هزینه میزان و محل و اعزامی نفرات موضوع، -۲-۲

 علمی یها همکاری مرکز به سازمان سوی از سفر آغاز تاریخ از قبل روز 45 حداقل مأموریت، توجیهی دالیل با همراه کشور، از خارج

 .شود می ارسال وزارت المللی بین

 کشور از خارج مأموریت به وزارت خارجی یها مأموریت بر نظارت کارگروه تأییدیه دریافت با که سازمان علمی هیات عضو -۲-۳

 به نیز عمومی مقررات اساس بر کشور از خارج روزانه مأموریت العاده فوق ریالی، مزایای و حقوق از برخورداری ضمن شود، می اعزام

 .کند می دریافت ارزی صورت



 

  رشد مراکز و ها پارک تحقیقاتی، مراکز ها، دانشگاه علمی هیات اعضای خارجی های مأموریت دهی سامان نامه آیین
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 وزارت خارجی یها مأموریت بر نظارت کارگروه :3 ماده

 

 علمی یها همکاری مرکز رئیس و الملل بین امور در وزیر مقام قائم ریاست به (کارگروه) خارجی مأموریت بر نظارت کارگروه -۳-۱

 تشکیل فناوری و تحقیقات علوم، وزیر حکم با متبوع وزارت مسئوالن و معاونان از تن 5 تا ۳ و حراست مرکز رئیس ،المللی بین

 نظارت آن انجام بر و تصویب ،بررسی را سازمان سوی از شده معرفی افراد مأموریت امناء، هیات مصوبات چارچوب در و شود می

 .باشد می ماهه ۳ حداکثر و مدت کوتاه ها مأموریت این .کند می

 پاسخ هفته چهار مدت ظرف حداکثر و شده مستقر متبوع وزارت المللی بین علمی یها همکاری مرکز در کارگروه دبیرخانه :1 تبصره

 .کند می اعالن وزارت، و کشور کالن یها سیاست و موضوع به توجه با را قبول یا رد

 نامه ارسال وظیفه کارگروه تصویب از پس ،المللی بین علمی یها همکاری مرکز رئیس و الملل بین امور در وزیر مقام قائم: 2 تبصره

 .گیرد می عهده بر را خارجه امور وزارت جمله از مربوط نهادهای به

 در و بوده مستثنی نامه آیین این از علمی یها نشست و ها کنفرانس در مقاله ارائه برای کشور از خارج علمی یها مأموریت :3 تبصره

 .شود می انجام سازمان رئیس موافقت صورت

 به که المللی بین فناوری و پژوهشی علمی، نهادهای و ها سازمان کلیه نمایندگان و (focal point) ملی مراکز روسای :۴ تبصره

 ارسال ملی مرکز رئیس طریق از را خود درخواست نمایند، می استفاده ایران اسالمی جمهوری مالی اعتبار و امکانات از ای گونه

 و علمی یها همکاری مرکز طریق از مربوط، واحد مقام باالترین تأیید با علوم وزارت ستاد مدیران یها مأموریت :5 تبصره .نمایند می

 .شود می انجام وزارت خارجی یها مأموریت بر نظارت کارگروه تصویب با و المللی بین

 

 کیفی نظارت :۴ ماده

  

 به را آن دستاوردهای همراه به مربوط گزارش مأموریت، انجام از پس ماه یک مدت ظرف حداکثر است موظف زمانسا-4-۱

 .نماید ارسال کارگروه دبیرخانه

 حوزه و(راهبردی)سازمان هدف کشورهای و راهبردی اهداف با مأموریت تطابق مبنای بر خارجی یها مأموریت کارگروه، در -4-۲

 .گیرد می قرار تأیید مورد همکاری

 تجربیات انتقال و افزایی هم گرایی، هم امکان آمارها، ارائه و ها گزارش حفظ ضمن المللی بین و علمی یها همکاری مرکز -4-۳

 .آورد می فراهم را ها سازمان مابین

 رئیس نیاز صورت در و کارگروه اعضای حضور با خارجی یها مأموریت بر نظارت کارگروه در سالیانه یها مأموریت کلی روند-4-4

  .شود می ارائه سازمان رئیس و امناء هیات به مربوط یها توصیه و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد سازمان،

 و تحقیقات علوم، وزیر به را آن نتایج و نموده بندی جمع سالیانه صورت به را ها مأموریت گزارش است موظف کارگروه رئیس -4-5

 .نماید ارائه فناوری

 

 و علمی های پژوهش سازمان امنای هیات تصویب به 28/10/1395 تاریخ در تبصره 5 و ماده 5 در نامه ینیآ این : 5 ماده

 .باشد می اجرا قابل فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تأیید با و رسید ایران صنعتی
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 20/12/1393 زمان تصویب:

 20/12/1393 زمان اجرا:

 سازمانهیات رئیسه  179جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 ملی کالن ایه حطر بر نظارت و اجرا ارائه، نامه شیوه
 

 بسمهتعالی

 مقدمه

  
 کشور های اولویت چارچوب در که ملی کالن های طرح کیفیت بر نظارت و ساماندهی اجرا، ارائه، نحوه منظور هب نامه شیوه این    

 .است شده تنظیم شده، تعریف

 

  تعاریف : 1 ماده 

 
  ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان ان:سازم

 پژوهشگران، از حمایت صندوق جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت (،عتف)فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای ا:کارفرم

 دولتی و خصوصی های شرکت و ها سازمان

 از ثروت و علم افزایی هم ایجاد هدف با که است گرا محصول و ای توسعه ماهیت با کاربردی های طرح جمله از :ملی کالن طرح

  شود می اجرا و پیگیری متخصص انسانی نیروی آموزش و فنی دانش انتقال و کسب طریق

 ها طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای :شورا

  ملی کالن های طرح بر نظارت و راهبری اجرای نحوه پیشنهادات، بررسی جهت ای کمیته :راهبری کمیته

  سازمان علمی هیأت اعضای از یک هر :مجری

 طرح مالکیت حقوق رعایت با طرح دستاوردهای و نتایج از توانند می که هستند اجرایی های دستگاه یا دستگاه :بردار بهره دستگاه

  .کنند استفاده

  دانش مدیریت و فناوری پشتیبانی کل اداره :کل اداره

 کل اداره در مستقر طرح دبیرخانه :هدبیرخان

  دبیر عنوان به کل اداره مدیر :کمیته دبیر

 

  ملی کالن های طرح مدیریت : 2 ماده

 
  :بود خواهد ذیل ارکان شامل ملی کالن طرح هر

  راهبری کمیته -2-1

  مجری  -2-2

  ناظر -2-3

 انسانی، منابع و پشتیبانی معاون فناوری، توسعه معاون سازمان، رئیس :از عبارتند راهبری کمیته اعضای :راهبری کمیته -2-1

 .کمیته دبیر و طرح موضوع با مرتبط مشاوران یا نظران صاحب طرح، ناظران یا ناظر طرح، مجری

 :از عبارتند راهبری کمیته وظایف

  ۔طرح اجرایی های برنامه و ای مرحله و کمی اهداف ها، سیاست تصویب و تعیین -

  طرح اجرای مختلف مراحل کلی روند تأیید -
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 طرح اجرایی مدیریت های برنامه زیر تأیید و بررسی  -

 گرفته انجام کار تقسیم براساس ها فعالیت بندی زمان های برنامه تأیید -

 طرح مجری به فنی های مشاوره و تخصصی نظرات ارائه- 

 کیفی و کمی نظر از فعالیت هر پیشرفت و بندی زمان اساس بر طرح اجرای بر کنترل و نظارت- 

 تیم در شده گرفته کار هب افراد الحیتص تأیید طرح، اجرایی و علمی های گزارش تهیه و مستندسازی یندافر بر مدیریت اعمال- 

 اجرایی و فنی علمی، شایستگی های جنبه از اجرایی

 شورا به طرح پایان اعالم و کارفرما سوی از شده ابالغ مستندسازی الگوی با مطابق طرح مستندات و نتایج نهائی تأیید -

 راهبری کمیته رئیس تشخیص به بنا العاده فوق جلسات لزوم صورت در و یکبار ماه هر جلسات گزاریبر -

 طرح پیشبرد و تسهیل تسریع، جهت حمایتی کارهای و ساز تصویب- 

  طرح باالسری اعتبار کرد هزینه نحوه خصوص در نظر اراظه -

 کارفرما به و شده تعیین سازمان ریاست طرف از حکم صدور با راهبری کمیته و شورا در تصویب از پس طرح مجری :مجری -2-2

 :باشد می ذیل وظایف دارای مجری .شود می معرفی

 طرح در افراد مسئولیت و ها نقش ساختار، تعیین و تیم انتخاب- 

 (مشارکتی های طرح برای) کننده مشارکت سهم تبیین و برداران بهره تعیین- 

 ها فعالیت بندی زمان جدول یک شکل در طرح اجرایی و فنی های نیازمندی تدوین و تهیه- 

 مربوط های دستگاه مسئوالن بین ها نامه تفاهم نویس پیش تنظیم و تهیه- 

 شورا به لزوم صورت در و راهبری کمیته به ای دوره گزارش ارائه و راهبری کمیته جلسات در شرکت و هماهنگی- 

  طرح اجرای به مربوط های فعالیت و امور کلیه انجام و ذیربط مصوبات پیگیری -

 مجری چنین هم .نماید استفاده راهبری کمیته تأیید با مشاور یا و همکار از فوق وظایف انجام جهت تواند می مجری :1 تبصره

 جانبه، چند رسمی نامه متفاه با یا کنسرسیوم یک صورت به و بوده مختلف های سازمان از حقوقی شخص چند یا یک تواند می

 .برسد ثبت به بنیان دانش شرکت یک عنوان به تواند می کنسرسیوم. باشند داشته عهده بر را طرح اجرای

 راهبری کمیته نظارت تحت طرح اعتبار کرد هزینه جهت سازمان ریاست طرف از طرح مجری به مالی اختیار تفویض :2 تبصره

 .شود انجام واندت می

 .گیرد انجام مجری توسط تواند می راهبری کمیته تأیید از پس ریال، میلیارد یک از بیش اعتبار با خدمات قرارداد انعقاد :3 تبصره

 :شود می انجام ذیل صورت به که است راهبری کمیته عهده بر طرح انجام حسن بر نظارت و کنترل :ناظر -2-3

 مرتبط های حوزه در فناوری و علم زمینه در مجرب و متخصص نظران صاحب از برجسته افراد شامل :ناظران یا ناظر انتخاب -

 های پیوست و قراردادها ارزیابی و نظارت فرم در مندرج های شاخص و معیارها اساس بر را طرح ارزشیابی و نظارت وظیفه که

 .دارند عهده بر آن به مربوط

 از یا و ذیربط های رشته در تجربه صاحب و متخصص اساتید از یکی متخصص، مشاور :دیگر مراکز از تخصصی مشاور انتخاب - 

 .باشد می سازمان رئیس انتخاب با مربوط، های حوزه و صنعت در مجرب و متخصص نظران صاحب

 گزارش تا گیرد می صورت بازدیدکننده گروه یا و ناظر توسط ای هدور بازدید ها طرح تمامی از :یا دوره بازدیدهای انجام -

 و مکتوب صورت به طرح اجرایی و علمی مستندات تدوین میزان گزارش چنین هم و اجرایی و فنی مالی، نظر از کار پیشرفت

  د.گرد لحاظ نهائی داوری یندافر در و شود تهیه کننده بازدید گروه مسئول یا و ناظر توسط

 در تا شود می معرفی راهبری کمیته به انسانی منابع و پشتیبانی معاونت توسط مالی عامل نفر یک :مالی عامل تعیین -

 .گردد نظارت و تضمین رعایت، ذیربط قانونی موارد ها، طرح مالی های ارزیابی و ها بررسی
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 ملی کالن های طرح تصویب و بررسی ارائه، مراحل : 3 ماده

 

 :شود گرفته نظر در زیر نکات و ها ویژگی است ضروری ها طرح تعریف در -3-1 

 مقیاس در آن نتایج از مندی بهره و کارگیری هب قلمرو و کند استفاده پیشرفته و متوسط های فناوری از و داشته علمی ماهیت -

 .باشد فراملی و ملی

 .باشد داشته محور محصول رویکرد کاربردی، نظر از -

 .باشد داشته جدی نوآورانه ابعاد باید ملی، مقیاس در حداقل طرح، -

 .باشد داشته فراملی و ملی کشش اولویت، باید طرح نتایج کارگیری، به حیطه در -

 .باشد کشور آتی یا و فعلی جدی نیاز پاسخگوی  -

 .باشد فوق، بند نکته به توجه با کشور، توسعه و رشد درازمدت و مدت میان های برنامه فناورانه نیازهای پاسخگوی -

 .باشند داشته کافی اجرایی و علمی توانائی و صالحیت ها طرح مجریان یا مجری  -

 دبیرخانه به نیاز مورد مدارک همراه به را آن مربوط، پیشنهاد فرم تکمیل از پس اول مرحله در طرح پیشنهاددهندگان -3-2

 .نمایند می ارسال کالن های طرح

 .گردد می ارسال راهبری کمیته به شورا در تصویب صورت در و دبیرخانه در بررسی از پس پیشنهادی طرح -3-3

 .رسید خواهد متقاضیان اطالع به دبیرخانه توسط نیاز مورد مدارک و پیشنهاد فرم :۴ بصرهت

 طرح، مورد در دبیرخانه نظر اظهار و پرونده مستندات به توجه با که است سازمان در ها طرح این تصویب مرجع باالترین شورا -3-4

 .نماید می تصویب را آن الزم شرایط احراز صورت در و نموده اتخاذ را نهائی تصمیم

 مجری اطالع به سازمان طریق از موضوع شورا تصویب و دبیرخانه در کارشناسی کارفرما، توسط طرح تصویب ابالغ از پس -3-5

 د.رسان انجام به احسن نحو به را طرح اجرای نامه، شیوه این 2 ماده مفاد چارچوب در است موظف مجری و شود می رسانده

  

  طرح خاتمه :۴ ماده

 
 و طرح نهایی گزارش به منضم طرح پرونده ناظران، توسط نهائی گزارش تأیید از پس و مجری سوی از طرح خاتمه اعالم با -4-1

 .گردد ارسال کارفرما برای تا شده ارائه دبیرخانه به ناظر نظر اظهار

 .نماید می ارائه راهبری کمیته به را مربوط مستندات همراه به را آن کارفرما، توسط طرح خاتمه اعالم دریافت از پس دبیرخانه -4-2

  :دهد می قرار داوری و ارزیابی مورد را ذیل موارد کارفرما به طرح خاتمه اعالم هنگام در راهبری کمیته -4-3

 .طرح نتایج از برداران بهره رضایت و طرح شده بینی پیش اهداف تحقق میزان -

 .مالی و اجرائی فنی، مراحل انجام در نظم رعایت شده، بینی پیش زمان در طرح انجام -

 کسب اختراع، ثبت صورت هب فکری، مالکیت حقوق رعایت با که طرح نهائی نتایج و اجرائی مراحل در نوآوری و ابتکار ابداع، -

 .باشد شده مشتریان و برداران بهره رضایت به منجر و آمده در آن نظایر و المللی بین و ملی جوایز

 .مالکانه حقوق رعایت با طرح اجرای از حاصل فنی دانش انتقال و فروش -

 .طرح نتایج بردار بهره اشخاص و نهادها و ذیربط سازمان از قانونی مجوزهای دریافت -

 .شده تدوین یینها گزارش و مستندسازی کیفیت -

 ناموفق و قبول غیرقابل ناتمام، قبول، قابل موفق، صورت به طرح اختتام طرح، گزارش مورد در کارفرما نظر اعالم به توجه با -4-4

 د.گیر می قرار گیری تصمیم مورد شورا در سپس و راهبری کمیته در
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 و پشتیبانی معاونت حوزه همکاری با سازمان در مربوط دستورالعمل چارچوب در یافته، خاتمه های طرح مالی حساب تسویه -4-5 

 .شود می واقع اقدام و بررسی مورد راهبری کمیته در انسانی منابع

 :شود می تعیین زیر جدول مطابق ملی کالن های طرح برای (باالسری)پشتیبانی خدمات هزینه -4-6

 باالسری طرح )درصد( اعتبار کل طرح )میلیون ریال(

5000-3000 15 

10000-5000 10 

 (7بیش از  طبق توافق )برابر یا 10000بیش از 

 :بود خواهد ذیل صورت هب ها طرح این باالسری اعتبار کرد هزینه نحوه -4-7

 اختیار در سازمان نیاز مورد های طرح تعریف و آزمایشگاه تجهیز و تجهیزات تعمیر خرید، منظور به باالسری اعتبار %30 تا -

 .گیرد می قرار مربوط پژوهشکده

 راهبری کمیته تأیید با طرح آمیز موفقیت خاتمه صورت در ریال میلیون 1000 مبلغ تا حداکثر باالسری اعتبار از %10 تا -

 .شود می پرداخت طرح مجری به پاداش عنوان هب

 .شود می پرداخت طرح ناظران به راهبری کمیته تأیید با ریال میلیون 100 مبلغ تا حداکثر باالسری اعتبار از %5 تا -

 .شود می پرداخت راهبری کمیته اعضای به ریال میلیون 100 سقف تا باالسری اعتبار از %5 تا -

 .گیرد می قرار کل اداره اختیار در باالسری اعتبار از %10 تا -

 .گیرد می قرار سازمان اختیار در طرح باالسری اعتبار الباقی  -

 . بود خواهد شورا فوق، های ردیف از کدام هر به تخصیص درصد میزان تشخیص رجعم :۵ تبصره

 جهت و شود می تشکیل کارفرما، با موثر و مستمر ارتباط ویژه به طرح ییاجرا امور انجام منظور به راهبری کمیته :6 تبصره

 از راهبری کمیته پیشنهاد به چنین هم .نماید می انتخاب کارشناس نفر یک ملی، کالن طرح هر برای مرتبط، جلسات هماهنگی

 .شد خواهد پرداخت و تعیین مربوط کارشناس الزحمه حق طرح، باالسری اعتبار محل

 

 

 و رسید تصویب به سازمان رئیسه هیأت 20/12/1393 مورخ 179 شماره جلسه در تبصره 6 و ماده ۴ در نامه شیوه این

  ت.اس االجرا الزم ابالغ تاریخ از



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  ییدیات های طرح کارشناسی و پذیرش نامه شیوه

 

 
 21/09/1390 زمان تصویب:

 21/09/1390 زمان اجرا:

 سازمانهیات رئیسه  118جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

57 

 

 ییدیات های طرح کارشناسی و پذیرش نامه شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه
  

 بنیان، دانش و محور دانایی نوآورانه، محصوالت نمونه تولید و فناوری توسعه زمینه در که هایی طرح جذب و شناسایی منظور هب    

 از حمایت زمینه نمودن فراهم و ها آن کارشناسی و بررسی برای ضابطه ایجاد و اند شده انجام حقوقی و حقیقی اشخاص توسط

 قلمرو، این در خصوصی بخش نقش گسترش و نوآوری و پژوهشی دستاوردهای سازی تجاری جهت در شده تأیید های طرح مجریان

 . است سازمان فناوری توسعه معاونت عهده بر نامه شیوه این اجرای حسن بر نظارت مسئولیت. است شده تدوین نامه شیوه این

 مورخ جلسه مصوب) "تاییدی های طرح کارشناسی و پذیرش نامه شیوه "جایگزین ابالغ و تصویب از پس نامه شیوه این

 .بود خواهد) سازمان رئیسه هیأت 21/04/1388

 

  تعاریف : 1 ماده 
 

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان :سازمان

 سازمان های پژوهشکده از هریک :پژوهشکده

 سازمان فناوری پشتیبانی و سازی تجاری دفتر :دفتر

 سازمان ایه طرح بررسی و پذیرش الکترونیک سامانه :سامانه

  تاییدی یها طرح شورای ا:شور

 تهیه و تولید یندهایافر و ها روش بهبود طراحی، محصول، نمونه تولید دستگاه، ساخت از پس که است طرحی  :یتأیید طرح

 دریافت منظور هب حقوقی یا حقیقی فرد توسط باشد، راهبردی ارزش یا اقتصادی مزیت الزم، فنی و علمی ارزش دارای که افزار نرم

 .شود می ارائه سازمان به طرح تأیید نامه گواهی

 .برسد کننده مصرف دست هب بار اولین برای خدمت یا و فرایند محصول، صورت به که فناوری و علم بر مبتنی طرح گونه هر :نوآوری

 کیفیت ارتقاء هدف با موجود های روش یا آالت ابزار ها، دستگاه در تغییر موجب که فنی یا علمی حل راه هرگونه :سازی بهینه

 و عملکرد بهبود جهت روش ارائه و ابعاد تغییر یا و شده تمام هزینه کاهش بازده، دقت، سرعت، کارآیی، افزایش نظیر محصول،

 .شود کاربرد و استفاده در سهولت

 با تطابق عدم و تایید شرایط داشتن صورت در باشند راهبردی و اقتصادی ارزش دارای که هایی طرح و فناورانه های طرح :1 تبصره

 .گیرند قرار تایید مورد ویژگی درج بدون توانند می سازی، بهینه و نوآوری های ویژگی

 

  پذیرش : 2 ماده

 

 ها طرح بررسی و پذیرش الکترونیک سامانه آدرس ه( ب1)پیوست  تاییدی طرح پرسشنامه دریافت و نام ثبت منظور به متقاضیان

 .نمایند می ارسال و ضمیمه را نیاز مورد مدارک مورد حسب و اقدام پرسشنامه ارسال و تکمیل به نسبت مراجعه،
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 پذیرش عمومی معیار :3 ماده

 

 صنعتی یا و صنعتی نیمه آزمایشگاهی، صورت به بوده، اجرا قابل باید نیز عملی لحاظ از بلکه علمی لحاظ از تنها نه شده ارائه طرح

 .باشد داشته کاربرد و شده اجرا
 

  تأییدی های طرح چارچوب در بررسی قابل غیر موارد :۴ ماده
 

  ها ماکت و ها مدل ها، هنقش ها، ایده -4-1

  علمی محض های  فرمول و نتایج ها، روش -4-2

  دارویی ترکیبات و ها فرمول -4-3

 یا انسان بدن در کهها  بیماری تشخیص یها روش چنین مه و جراحی یا درمان طریق از حیوان یا انسان بدن معالجه روش -4-4

 .گیرد می انجام حیوان

 .است الزامی ذیصالح مراجع از تاییدیه اخذ هستند، بررسی قابل داروها تولید یها روش :2 تبصره

  اداری -مالی محاسبات -4-5

 .باشد می فکری صرفاهای  فعالیت برای آنچه و تجارت کار، انجام یها روش یا قواعد و ها طرح  -4-6

 دیگر مشابه موارد و ژن ثبت جانوری، گیاهی، جدیدهای  گونه بتث -4-7

 هنری و انسانی علوم موضوعات با مرتبط های طرح -4-8

  سازمان در یافته خاتمه صنعتی نیمه و پژوهشی های طرح -4-9 

 خوارزمی جشنواره در رتبه حائز های طرح -4-10

 خاتمه تأیید صورت در و است ها آن تأیید منزله به سازمان در صنعتی نیمه و پژوهشی یها طرح آمیز موفقیت مهتخا :3 تبصره

 شود می صادر مرجع همان توسط مربوط نامه گواهی ذیربط، مرجع توسط ها طرح گونه این آمیز موفقیت

 توسط مربوط نامه گواهی و شود می تلقی طرح تأیید منزله به خوارزمی المللی بین و جوانهای  جشنواره در رتبه احراز :۴ تبصره

 .شود می صادر ذیربط مرجع

 

 کارشناسی و بررسی روش: ۵ ماده

 

 .شود می انجام سازمانهای  پژوهشکده در ها طرح فنی و علمیهای  ارزیابی و دفتر در ها طرح عمومی و اولیه کارشناسی امور

  عمومی و اولیه کارشناسی -5-1

 تحقیق، روش قبیل از نیاز مورد مستندات و شده تکمیل پرسشنامه الکترونیک دریافت از پس دفتر، کارشناسان -5-1-1

 امکان عدم صورت در) محصول نمونه کنندگان، مصرف ظرن اعالم علمی، مستندات ها، آزمایش نتایج فنی، محاسبات ها، نقشه

 مناسب نحو به بتواند که آن مانند و موجود استانداردهای ،(استقرار محل نشانی و فیلم ارائه عکس، ارائه محصول، ارائه

 .نمایند می اقدام کارشناسی یندافر آغاز به نسبت نماید، فراهم را طرح ارزیابی امکان

 صنعتی نیمه و پژوهشی یها طرح با مشابه موارد) هم به نزدیک و مشابه عناوین با که ییها طرح کارشناسی -5-1-2

 4 ماده با مطابق که ییها طرح چنین هم و (مشابه شده تایید یها طرح و خوارزمی جشنواره در رتبه حائز یها طرح سازمان،

 مطابق طرح فنی و علمی بررسی تمایز، وجه داشتن شرط به و انجام دفتر در ،باشند می بررسی قابل رغی موارد از نامه شیوه

 .رسد می متقاضیان اطالع به طرح پذیرش عدم صورت این غیر در شود، می انجام نامه شیوه
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 انجام اولیه کارشناسی هفته یک تا حداکثر پیوست، مدارک و پرسشنامه شامل مربوط،های  فایل دریافت از پس -5-1-3

 .شود می ارسال مربوطه پژوهشکده به دفتر طریق از طرح پرونده و شده

 دفتر عهده بر بررسی نتیجه حصول تا سازمانهای  پژوهشکده در ها طرح فنی و علمی بررسی روند پیگیری وظیفه -5-1-4

 .باشند می

 .گردد می ارائه شورا در و تکمیل دفتر کارشناس توسط طرح ارزیابی فرم فنی و علمی بررسی نتیجه دریافت از پس -5-1-5

  ها طرح فنی و علمی کارشناسی -5-2

 چند یا یک نظرات از طرح ارزیابی برای پژوهشکده، ریاست تشخیص به پژوهشکده، توسط پرونده دریافت از سپ -5-2-1

 خواهد استفاده پژوهشکده علمی شورای نیز و سازمان از خارج یا داخل متخصصان و کارشناسان علمی، هیأت اعضای از نفر

 .شد

 :است ضروری زیر موارد انجام لزوم برحسب ،ها طرح دقیق کارشناسی و بررسی منظور به -5-2-2

  ذیصالح مراکز از طرح سابقه استعالم- الف

 ای، کتابخانه اینترنتی، منابع جمله از اطالعاتی منابع سایر و داخلی و المللی بین رسانی اطالعهای  سرویس در جستجو- ب

 غیره و شده ثبتهای  پتنت نشریات،

 طرح از ازدیدب -پ

  کننده مصرف واحدهای از محصول کیفیت استعالم -ت

  معتبر استانداردهای با ها آن نتایج مقایسه و مربوطهای  آزمایش انجام- ث

 در ( 2پیوست) داوری و ارزیابی فرم تکمیل وها  استعالم و بازدیدها شده، انجامهای  آزمایش ها، بررسی نتایج درج -5-2-3

 .است ضروری طرح الکترونیک پرونده

 تشخیص به و ضرورت حسب بر. شود می تعیین ماه 2 حداکثر ها پژوهشکده در ها طرح علمی ارزیابی زمان مدت -5-2-4

 قابل ماه یک تا حداکثر مدت این دفتر به بررسی روند خصوص در شده انجام اقدامات گزارش ارائه با و پژوهشکده ریاست

 با طرح پرونده است الزم نشود، تکمیل پژوهشکده در طرح ارزیابی مذکور مدت ظرف دلیلی هر به چه چنانت. اس تمدید

 مدت شورای تایید صورت در .شود داده عودت دفتر به نهایی گیری تصمیم برای کارشناسی وضعیت آخرین و دالئل ذکر

 .بود خواهد تمدید قابل پژوهشکده درخواست اساس بر طرح بررسی زمان

 مصوبه به منضم) داوری و ارزیابی های پیوست با همراه فنی، و علمی ارزیابی تکمیل از پس طرح الکترونیک پرونده -5-2-5

 .شود می داده عودت دفتر به پژوهشکده توسط (طرح تایید عدم یا و تایید دالیل ذکر با پژوهشکده و گروه علمی شورای

 و تحقیقات علوم وزارت به وابسته فناوری و علمیهای  پارک و پژوهشی و دانشگاهی مراکز همکاری از نیاز صورت در :۵ تبصره

 .نمود استفاده نامه شیوه این مفاد با مطابق یها طرح بررسی جهت توان می فناوری و علمی مراکز سایر و فناوری

 طریق از فناوری، توسعه معاونت تایید و پژوهشکده اعالم از پس سازمان از خارج کننده بررسی داوران الزحمه حق پرداخت :۶ تبصره

 .باشد می اجرا قابل سازمان رئیس تایید از پس و تهیه مربوطه دستورالعمل زمینه این در .بود خواهد پرداخت قابل سازمان مالی امور

 .گیرد می قرار شورا نوبت در طرح( 3 پیوست) دفتر کارشناس توسط طرح ارزیابی فرم تکمیل و مدارک بررسی از پس
 
 

 تاییدی های طرح شورای اعضای ترکیب و وظایف :۶ ماده
 

  تأییدی یها طرح مورد در نهائی گیری تصمیم -6-1

  باالتر مراجع به نامه شیوه پیشنهاد و اصالح بازنگری،  -6-2

 :از است عبارت شورا اعضای ترکیب  -6-3
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 (رئیس) فناوری توسعه معاون - الف

 (شورا دبیر) فناوری پشتیبانی و سازی تجاری دفتر کل مدیر  -ب

 فکری مالکیت و دانش مدیریت دفتر کل مدیر - پ

 فناور واحدهای رشد مرکز رئیس  -ت

 معاون پیشنهاد به سازمان از خارج یا سازمانهای  پژوهشکده باالی به استادیار مرتبه با علمی هیات اعضاء از نفر هفت - ث

  سازمان رئیس حکم و فناوری توسعه

 .است مستقر دفتر در شورا دبیرخانه -6-4

 برگزار العاده فوق جلسات شورا رئیس تشخیص به لزوم صورت در .شود می برگزار ماهیانه صورت به شورا عادی جلسات -6-5 

 .شد خواهد

 .دارد رسمیت اعضاء سوم دو حداقل حضور با شورا جلسات -6-6

 .بود خواهد نافذ شورا اعضای نسبی اکثریت موافق رای با مصوبه هر و شود می انجام علنی صورت به گیری رای -6-7

 .بود خواهد شورا دبیر با مجریان، به شورا تصمیم نتیجه اعالم ( و4 پیوست فرم طبق) شورا مصوبات تنظیم مسئولیت -6-8

 .شود می دعوت رأی حق با شورا جلسات در شرکت برای ،طمربو طرح کارشناس یا پژوهشکده رئیس از لزوم صورت در :7 تبصره

 

 گواهینامه صدور: 7 هماد

 

 طریق از و صادر" گیژوی درج بدون یا و سازی بهینه نوآوری،" مصوب ویژگی با طرح تأیید گواهی شورا، در طرح تصویب صورت در

 . شود می تقدیم مجری به شورا دبیرخانه

 انجام برای سازمان توسط که است هایی هزینه کل پرداخت و حساب تسویه به موکول مجری به طرح تایید گواهینامه ارائه: 8تبصره

 . است گرفته صورت طرح تایید جهت الزمهای  آزمایش و خدمات

 اطالع به نامه طی لزوم صورت در و الکترونیک پست طریق از و شورا دبیرخانه طریق از موضوع تصویب، عدم صورت رد :9 تبصره

 د.رس می متقاضی

 

 ها هزینه :8 ماده
 

 درآمدهای حساب به را سازمان شورای توسط شده تعیین کارشناسیهای  هزینه است موظف متقاضی پذیرش، صورت در -8-1

 .نماید واریز سازمان

 و صنعتی علمی، مراکز سایر و سازمان امکانات و تجهیزات از استفادههای  هزینه از اعمها  بررسی وها  آزمایش هزینه کلیه -8-2

  .است متقاضی عهده بر باشد، می نیاز مورد طرح بررسی منظور به که فناوری

 صورت در .شد خواهد رسانده متقاضی اطالع به پژوهشکده طریق از مربوطهای  هزینه آزمایش، و تست هرگونه انجام از قبل -8-3

 .شد خواهد انجام الزم آزمایش هزینه، واریز

 را مربوطهای  هزینه بایستی متقاضی سازمان، درخواست به مراکز سایر توسطها  بررسی وها  آزمایش انجام به نیاز صورت در -8-4

 .نماید تحویل سازمان به را نتیجه و پرداخت آزمایش دهنده انجام نهاد به مستقیم طور هب
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 شده تأیید های طرح از حمایت: 9 ماده

 

 مطابق) سازمان در ها طرح بررسی به نسبت فناوری توسعه معاونت حوزه شده، تأیید یها طرح از حمایت ارتقاء و گسترش منظور به

 .نماید می اقدام حامی نهادهای سایر به معرفی و( 5 شماره پیوست با

 

 موارد سایر :10 ماده

 

 شده، تکمیل داوری و کارشناسی های فرم مربوط، مستندات و پرسشنامه شامل ها طرح پرونده الکترونیکی و فیزیکی نسخه  -10-1

 سامانه رسانی روز به مسئولیت .شود می داری نگه دفتر در ،(طرح تأیید صورت در) طرح تأیید نامه گواهی تصویر و شورا مصوبه

 .است شورا دبیرخانه با مربوطه

 آخرین و مجری مشخصات چکیده، ،ها واژه کلید عنوان، شامل تأییدی یها طرح کلیه به مربوط عمومی اطالعات از بخشی -10-2

 .گیرد می قرار کنندگان مراجعه دسترس در سازمان رسانی اطالع پایگاه طریق از طرح وضعیت

 

 

 هیأت تصویب از پس 21/09/1390 تاریخ در کار گردش نمودار یک و پیوست ۵ و تبصره 9 و ماده 10 در نامه، شیوه این

 .است اجرا قابل و معتبر سال ۴ مدت به ابالغ تاریخ از و رسید سازمان رئیس تایید به رئیسه
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  یساز تجاری و فناوری پژوهش، تخصصی شورای تشکیل نامه شیوه

 

 
 21/02/1394 زمان تصویب:

 21/02/1394 زمان اجرا:

 سازمانهیات رئیسه  181جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 یساز تجاری و فناوری پژوهش، تخصصی شورای تشکیل نامه شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه
  

 مصوب سازمان اساسنامه ۲ و 1 مواد در که فناوری سازی تجاری و نوآوری از حمایت فناوری، توسعه اهداف تحقق منظور به    

 کلیه سازی تجاری و اجرا بر نظارت تصویب، ارزیابی، زمینه در متمرکز گیری تصمیم منظور به و است شده درج ۲7/11/1393

 "سازی تجاری و فناوری پژوهش، تخصصی شورای"، آیند می در اجرا به سازمان در و پیشنهاد فوق اهداف تحقق برای که هایی طرح

 .شود می تشکیل
 

  تعاریف :1 ماده

 

  ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان :سازمان

  سازی تجاری و فناوری پژوهش، تخصصی شورای ا:شور

 مهندسی، و فنی خدمات ،(کالن صنعتی، نیمه مطالعاتی، کاربردی،) پژوهشی از اعم فناوری و علمی فعالیت پیشنهاد نوع هر ح:طر

 (فنی دانش انتقال یا واگذاری کار، و کسب سنجی، امکان) سازی تجاری نظارت، مشاوره،

 با موجود صنعتی های بنگاه به خصوصی و دولتی تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه از فناوری و دانش انتقال فرایند :طرح سازی تجاری

 مدیریت و فناوری پشتیبانی کل اداره کل اداره بنیان دانش کارهای و کسب ایجاد در مشارکت

  فناوری سازی تجاری دفتر :دفتر دانش
 

 شورا اختیارات و ایف: وظ2 ماده

 

 جمله از حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم نوآوران و پژوهشگران توسط سازمان به شده ارائه های طرح کلیه نهایی تصویب و ارزیابی

 و شروع هنگام ر. د باشد می شورا عهده بر زمینه این در مصوبات در تغییر هرگونه و سازمان پژوهشی کارکنان و علمی هیأت اعضاء

 مصوبه سازی، تجاری طرح تصویب از پس .نمود خواهد مصوب و بررسی مورد حسب را طرح سازی تجاری شرایط شورا طرح، خاتمه

 .شد خواهد ارجاع دفتر به سازی تجاری مراحل طی جهت شورا

  :از عبارتند شورا اختیارات و وظایف تفصیل

  ها طرح کلیه خاتمه و شروع تصویب -۲-1

  ها طرح کلیه ناظران /ناظر مجریان، مجری تعیین -۲-۲

  ناظر مجری، اعتبار، زمان، شامل طرح مشخصات در تغییر هرگونه -۲-3

  ها طرح کلیه تکلیف تعیین باره در گیری تصمیم -۲-4

  مربوط اعتبار و کشور از خارج و داخل در اختراع ثبت تصویب -۲-5

  ها طرح فنی دانش و نتایج واگذاری نحوه مورد در گیری تصمیم و سازمان فناوری و فکریهای  دارایی گذاری ارزش -۲-6

  سازمان فناوری و پژوهشهای  برنامه وها  سیاست تصویب و بررسی -۲-7
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 توسعه برای طرح در گذاری سرمایه فنی، دانش فروش و واگذاری مختلفهای  شیوه خصوص در دفتر پیشنهادات بررسی -۲-8

  خصوص این در یینها گیری تصمیم وها  طرح برای رویالیتی لیسانس، حق فروش بنیان، دانش شرکت تاسیس تولید،

  شورا رئیس توسط شده ارجاع موارد سایر بررسی -۲-9

 

 ت:اس زیر شرح به شورا اعضای ترکیب شورا اعضای ترکیب :3 ماده

 

  شورا رئیس عنوان به سازمان رئیس -3-1

  سازمان معاونان -3-۲

  رای حق داشتن با مورد حسب سازمانهای  پژوهشکده از یک هر روسای -3-3

  شورا دبیر و عضو عنوان به دانش مدیریت و فناوری پشتیبانی اداره کل مدیر -3-4

  فناور واحدهای رشد مرکز رئیس -3-5

  رای حق داشتن با مورد حسب فناوری سازی تجاری دفتر کل مدیر -3-6

  صنعت و ها دانشگاه با ارتباط مرکزی دفتر کل مدیر -3-7

  الملل بین امور در سازمان رئیس مقام قائم -3-8

 سازمان رئیس حکم و انتخاب به سازمان از خارج یا و داخل نظران صاحب از نفر دو -3-9

 .است بالمانع عضویت مدت تمدید و بود خواهد سال دو 9-3 بند در مذکور اعضای عضویت مدت :1 تبصره

 

  شورا جلسات تشکیل :4 ماده

 

 العاده فوق جلسات شورا رئیس تشخیص به لزوم صورت در .شود می تشکیل بار یک هفته دو هر حداقل شورا عادی جلسات -4-1

 .شد خواهد برگزار

 .یابد می رسمیت دائم اعضاء سوم دو حداقل حضور با شورا جلسات -4-۲

 .بود خواهد نافذ حاضر اعضاء یک عالوه هب نصف حداقل موافق رأی با مصوبات و شود می انجام علنی صورت به گیری رأی -4-3

 بدون کارشناسان و مشاوران ناظران،های  طرح مجریان از موضوعات طرح هنگام به لزوم صورت در شورا، دبیر تشخیص به -4-4

 .شود می دعوت جلسه در شرکت برای رأی حق

 

 به بیرونی مدعوین و کارشناسان مشاوران، ناظران، ها، طرح مجریان از سازی، تجاری با مرتبط موضوعات خصوص در :2 رهتبص

 .آید می عمل هب دعوت جلسه در شرکت برای شورا دبیر به قبلی اعالم و دفتر مدیر پیشنهاد

 

  شورا دبیرخانه :۵ ماده

 

 .است مستقر کل اداره در و سازمان فناوری توسعه تمعاون حوزه در شورا دبیرخانه -5-1

 .باشد می ذیربط واحدهای به ها آن اعالم و مصوبات و صورتجلسات تنظیم به موظف شورا دبیر -5-۲
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 با ها طرح اطالعات سیستم روزرسانی به مسئولیت .شود می درج سازمانهای  طرح اطالعات سیستم در ها طرح اطالعات کلیه -5-3

 و مجری مشخصات چکیده،ها  واژه کلید عنوان، شاملها  طرح کلیه به مربوط عمومی اطالعات از بخشی. است شورا دبیرخانه

 .گیرد می قرار کنندگان مراجعه دسترس در سازمان رسانی اطالع پایگاه طریق از ها، طرح وضعیت آخرین و همکاران

 .شود می رسانی روز به دفتر در سازی تجاری مرحله درها  طرح کلیه به مربوط اطالعات -5-3-1

 

 رئیسه هیأت تصویب به 21/02/1394 مورخ 181 شماره جلسه در تبصره ود و ماده ۵ و مقدمه یک در نامه ینیآ این

 .است االجرا الزم تاریخ این از و رسید سازمان
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 پژوهشی های طرح اجرای و ارائه نامه شیوه

 

 
 07/12/1391 زمان تصویب:

 07/12/1391 زمان اجرا:

 سازمانهیات رئیسه  147جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 پژوهشی های طرح اجرای و ارائه نامه شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه
  

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان اساسنامه اجرای راستای در و کشور پژوهشی نیازهای از بخشی به پاسخگویی منظور به    

 همراه به پذیرش کلی ضوابط است شده سعی نامه شیوه این در. است شده تدوین و تهیه "یپژوهش های طرح اجرای و ارائه نامه شیوه"

 .گردد مشخص و تبیین مهم موارد سایر و پژوهشی های طرح انواع اجرای و تعریف یارهایمع
 

  تعاریف  -1
 

  اولیه تعاریف - الف

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان :سازمان

 های فناوری فناوری، زیست اطالعات، فناوری و برق: شامل فناوری توسعه معاونت نظارت تحت های پژوهشکده از یکی :پژوهشکده

  نوین های فناوری پژوهشکده و نو های انرژی و پیشرفته مواد ،یکشاورز مکانیک، شیمیایی،

 و درمان بهداشت، وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پوشش تحت پژوهشی مراکز و ها دانشگاه کلیه :پژوهشی مرکز / دانشگاه

 ها آن تایید مورد پژوهشی و دانشگاهی مراکز سایر و پزشکی آموزش

 را سازمان پژوهشی های طرح تکلیف تعیین و تصویب علمی، ارزیابی مسئولیت که ها طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای: شورا

 .دارد عهده هب

 فناوری توسعه معاونت :معاونت

  فناوری پشتیبانی و سازی تجاری دفتر :دفتر

  سازمان های پژوهشکده پژوهشی کارشناسان و علمی هیأت اعضای: پژوهشگر
 

 :شوند می بندی تقسیم زیر شرح به سازمان در اجرا قابل های طرح انواع -ب

 کامل طور هب اجرایی های دستگاه ای صنعت را آن هزینه و باشد سازمان از خارج کارفرمای دارای که طرحی :ارجاعی پژوهشی حطر

 .کند پرداخت

 محل از آن هزینه و شود انجام ارجاعی های طرح جلب هدف با بسترسازی و فناوری توسعه جهت که طرحی :داخلی پژوهشی طرح

 .شود می تأمین سازمان پژوهشی اعتبارات

 خصوصی یا و دولتی ارگان یا و صنعتی و پژوهشی ،دانشگاهی مراکز سایر و سازمان مشارکت با که طرحی: مشترک پژوهشی طرح

 .شود اجرا دیگر
  

  ها طرح پذیرش شرایط -2
 

 :شود گرفته نظر در زیر نکات و ها ویژگی ستا ضروری ها طرح تعریف در

  (Novelty) بودن ون -

  نو های فناوری رویکرد با و پژوهشکده مصوب پژوهشی های برنامه و ها اولویت راستای در محوری تقاضا و بودن اربردیک -
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  طرح دستاوردهای و فنی دانش مستندسازی -

 اقدام آن دقیق تکمیل به نسبت و مراجعه سازمان وبگاه به (Proposal) طرح پیشنهاد فرم ارائه و تهیه برای است الزم پژوهشگران

 و دقیق تکمیل است بدیهی .است استفاده قابل ها، طرح انواع برای که است شده طراحی ای گونه به فرم این حاضر حال در. نمایند

 بایست می فرم تکمیل از پس .شد خواهد طرح تصویب مراحل و بررسی سرعت افزایش باعث طرح تعریف فرم های بخش تمام صحیح

 مربوطه پژوهشکده رئیس درخواست با و پژوهشکده طریق از کدگذاری برای طرح پرونده ارسال) شود اقدام طرح کدگذاری به نسبت

 (.گرفت خواهد صورت دفتر در
 

 تصویب و بررسی احلمر -3
  

 دفتر برای پژوهشکده رئیس طریق از پژوهشکده شورای و پژوهشی گروه در تصویب از پس ترتیب به شده کدگذاری طرح پیشنهاد فرم

 شده ارائه مستندات که صورتی در و داده مطابقت ها طرح پذیرش کلی ضوابط با را شده تعریف طرح اول قدم در دفتر .شود می ارسال

 رئیس به معاونت طرف از ای نامه طی نتیجه، شورا در طرح بررسی از پس .نمود خواهد مطرح شورا در و تایید را فرم باشد کامل

 .شود می اعالم پژوهشکده

 و ارزیابی مرحله هر پیشرفت گزارش چنین هم و مجری با شده امضاء موافقتنامه شورا، مصوب بندی زمان برنامه اساس بر طرح اجرای

 .شد خواهد اعالم معاونت سوی از بعدی مراحل اجرای

 موافقتنامه نویس پیش دریافت از پس هفته دو مدت ظرف ،است رسیده تصویب به شورا در ها آن طرح که ای پژوهشکده :1 تبصره

 انجام از انصراف منزلهه ب صورت این غیر در .نمایند ارسال دفتر به بعدی مراحل طی جهت را شده امضاء موافقتنامه  دارند مهلت طرح

  . ددگر می تلقی طرح

 یا مدیر بودجه، اجرایی، و مالی مراحل زمانبندی خدمات، شرح در تغییر مانند طرح اجرای مصوبه در تغییر گونه هر است ذکر شایان

 در آن اصالح لزوم صورت در و بررسی به نسبت تا گردد درخواست پژوهشکده طریق از مکتوب صورت به بایست می ... و طرح ناظر

 د.شو اقدام شورا

 

  اجرا نحوه -4

 

 مجری .شود می واریز مربوطه پژوهشکده حساب به ( آن زمانبندی اساس بر) مرحله هر اعتبار ، شورا در طرح تصویب از پس -4-1

 پژوهشکده رئیس به را خود خواست در...(  و مصرفی مواد تجهیزات، پرسنلی، شامل) بخش هر اعتبار سقف چارچوب در تواند می طرح

 با متناسب ارجاعی های طرح های پرداخت است ذکر شایان .شد خواهد اقدام پژوهشکده رئیس سوی از ناظر تایید از پس و نماید ارائه

 بدون طرح اعتبارات کرد هزینه به مجاز پژوهشکده ضمنا .شد خواهد واریز پژوهشکده حساب به سازمان به کارفرما های پرداخت

 .باشد نمی طرح مجری درخواست

 اعتبار کل از %40، سازمان معامالتی و مالی نامه آئین اساس بر و اجرایی های طرح مجریان به طرح اعتبار پرداخت نحوه :2 بصرهت

 فقط موضوع این .گردد می پرداخت پژوهشکده به قسط یک طی ها، پژوهشکده تائید براساس مابقی و پرداخت پیش وانعن به طرح

 باشد مالی سال یک ها آن اجرای زمان مدت که است ییها طرح برای

 نیروی هزینه قسمت در تفکیک به را آن نموده، کافی دقت طرح های هزینه دقیق محاسبه به نسبت است ظفوم طرح مجری -4-2

 خدمات هزینه گرفتن نظر در با را ها هزینه این جمع نهایت در و نموده درج قراردادی خدمات و تجهیزات و مواد هزینه انسانی،

 .آورد سهم صورت هب و ارزیابی را پژوهشی فضای و انسانی نیروی تجهیزات، شامل( باالسری) پشتیبانی
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 باشد شده مواجه اجرایی مشکل با ها آن ارجاعی های طرح یا و داشته معوقه های طرح که افرادی طرح تصویب و بررسی از شورا -4-3 

 .نمود خواهد جلوگیری باشد، داشته ارتباط طرح مجری عملکرد به امر این و
 

  داخلی پژوهشی های طرح -5
 

  :است ضروری داخلی پژوهشی های طرح تعریف در -5-1

 .باشد مربوط پژوهشکده مصوب پژوهشی های برنامه راستای در موضوع 5-1-1

 .باشد شده لحاظ نتایج اقتصادی و فنی بررسی طرح تعریف در -5-1-2

 .باشد سازمان درون تجهیزاتی و علمی های توانمندی از استفاده بر مبتنی االمکان حتی -5-1-3

 .شوند انتخاب سازمان داخل پژوهشگران از طرح همکاران االمکان حتی -5-1-4

 .باشد ارجاعی های طرح جذب هدف با -5-1-5
 

  مشترک پژوهشی های طرح -6
 

 قرارداد همراه به طرح مشترک اجرای برای الزم فنی و علمی های ضرورت و دالیل بایست می 5 ماده در شده ذکر موارد رعایت ضمن

 تأمین اجراء نحوی از قرارداد طرفین از یک هر سهم بایست می قرارداد این در د. شو ارائه صنعتی پژوهشی مرکز دانشگاه و معاونت بین

 تعیین خصوص در است ذکر شایاند. باش شده مشخص .... و طرح دستاوردهای از استفاده انتشار نحوه نتایج، مالکیت طرح، اعتبار

 .کرد خواهد گیری تصمیم شورا مورد حسب سازمان، باالسری میزان

 

  ارجاعی های طرح -7
 

 صورت سازمان با کارفرما طرح اجرای قرارداد انعقاد و مجری با کارفرما طرح اجرای قراداد انعقاد صورت دو به ها طرح این  -7-1

 .گیرد می

 این از تر کم اعتبار با ها طرح. باشد ریال میلیون ۸0 از بیش منعقده طرح اعتبار که است ارجاعی یها طرح شامل نامه شیوه این -7-2

 .نیست بررسی قابل سازمان در اعتبار

 .است الزامی آن اختتام برای طرح آمیز موفقیت انجام بر مبنی کارفرما تاییدیه ارائه -7-3

 حسب نماید، کسب سازمان برای درآمدی و (نباشد آن مجری خود که) ارجاعی پژوهشی طرح که سازمان همکاران از یک هر -7-4

 .نماید می دریافت تشویق پاداش شورا تشخیص به و مورد

  :مجری با کارفرما طرح اجرای قرارداد انعقاد - الف

 .شود می ارسال دفتر برای پژوهشکده رئیس طریق از کارفرما با منعقده قرارداد و کارفرما نامه موافقت همراه به طرح پیشنهاد فرم -1

 .گردد می مطرح ها طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای جلسه اولین در موضوع دفتر در طرح کدگذاری از پس -2

 مطرح شورا جلسه در ،باشد معتبر کارفرما دارای نیز و نموده رعایت را سازمان پژوهشی یها طرح شاخص که ییها طرح: 3تبصره

 .گردد می

 مجری د. شو می پرداخت مجری به کارفرما طرف از مستقیما طرح اعتبار و گردد می منعقد کارفرما و مجری مابین فی قرارداد -3

 و (مجری به کارفرما های پرداخت با متناسب) نماید اقدام سازمان باالسری سهم پرداخت به نسبت (7) جدول با مطابق بایست می

 .باشد می سازمان با مجری حساب تسویه به منوط طرح خاتمه
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 امتیاز از ،ارجاعی یها طرح سایر مانند ،نماید عمل نامه شیوه این با مطابق مجری که صورتی در ها طرح گونه این خصوص در -5

 .شد خواهد مند بهره طرح اجرای

 در و مشخص سازمان مرجع های آزمایشگاه یا پژوهشکده مصرفیرغی و مصرفی امکانات هزینه باید ارجاعی های طرح اجرای در -6

 .گردد محاسبه طرح اعتبار هزینه برآورد

 .شود می تعیین زیر جدول مطابق (باالسری) پشتیبانی خدمات هزینه -7

 باالسری طرح )درصد( )میلیون ریال( ارجاعی اعتبار کل طرح

 15 500تا 

1000-500 12 

3000-1000 7 

 توافق با سازمان 3000بیش از 

 .گیرد می قرار معاونت اختیار در ها طرح باالسری اعتبار تمامی -۸

 :معاونت در طرح باالسری اعتبار کرد هزینه ردموا -9

  (مربوط نامه آئین با مطابق) کشور از خارج و داخل علمی مجامع در رکتش -

  (مربوط نامه آئین با مطابق) علمی مقاالت پاداش -

  ها پژوهشکده به کمک -

  پاداش پرداخت -

 امکانات روزرسانی هب -

  الجلسات حق پرداخت  -

  تجهیزات و ها دستگاه داری نگه و عمیرت -

  :سازمان با کارفرما طرح اجرای قرارداد انعقاد -ب

 داخلی پژوهشی یها طرح مانند اجرا و بررسی روند ،نماید می منعقد قرارداد کارفرما با سازمان که ارجاعی یها طرح خصوص در -1

 .نماید تکمیل را سازمان پژوهشی یها طرح به مربوط های فرم بایست می مجری د. باش می

 :گیرد قرار بررسی و توجه مورد باید زیر موارد ارجاعی های طرح اجرای در -2

  :شامل طرح مجری توسط طرح (واقعی) شده تمام هزینه تعیین -2-1

  پرسنلی هزینه -2-1-1

 مواد و تجهیزات ساخت یا تهیه خرید، هزینه -2-1-2

 نمونه ساخت و کارگاهی آزمایشگاهی، خدمات هزینه -2-1-3

  پژوهشکده تجهیزات و امکانات از استفاده هزینه -2-1-4

 ها طرح اجرای در سازمان پژوهشی کادر از استفاده اولویت -2-2

  سازمان های پلنت پایلوت و کارگاهی آزمایشگاهی، امکانات از استفاده حداکثر -2-3

  سازمان مرجع های آزمایشگاه با پژوهشکده مصرفی رغی و مصرفی امکانات هزینه تعیین -2-4

  .باشد می تهیه یا خریداری قابل پژوهشکده برای طرح اعتبارات محل از که تجهیزاتی تعیین -2-5

  ضوابط با مطابق علمی مقاله ارائه برای کشور از خارج علمی مجامع در شرکت هزینه گرفتن نظر در لزوم، صورت در -2-6

 و موضوع است بدیهی .نماید اقدام معتبر مجالت در علمی مقاالت چاپ برای تواند می طرح مجری کارفرما، با توافق صورت در -2-7

 .گیرد صورت کارفرما از مجوز کسب لزوم صورت در و هماهنگی با باید مقاله محتوای
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 :شود می تعیین زیر جدول مطابق ارجاعی پژوهشی های طرح برای (باالسری) پشتیبانی خدمات هزینه -2-۸
  

 باالسری طرح )درصد( )میلیون ریال( ارجاعی اعتبار کل طرح

 20 1000تا 

3000-1000 15 

5000-3000 12 

 10 5000بیش از 

 گیرد می قرار معاونت اختیار در ها طرح باالسری اعتبار تمامی  -2-9

  :معاونت در باالسری کرد هزینه موارد -2-10

 (مربوط نامه آئین با مطابق) علمی مقاالت پاداش -

 ها پژوهشکده به مکک -

 (مربوط نامه آئین با مطابق) کشور از خارج و داخل علمی مجامع در شرکت -

  امکانات روزرسانی به  -

  الجلسات حق پرداخت -

  تجهیزات و ها دستگاه داری نگه و تعمیر  -
 

  ها طرح علمی گزارش -8 
 

 ارائه طرح مجری سوی از موافقتنامه در شده تعیین های زمان در باید ... و ارجاعی داخلی، پژوهشی از اعم مصوب های طرح گزارش

 های طرح گزارشات تدوین اهنمایر":عنوان تحت ایجزوه تهیه به اقدام دفتر تحقیقاتی، گزارشات نمودن یکپارچه منظور به .گردد

 بررسی هنگام به .است الزامی تحقیقاتی گزارشات تهیه هنگام مجموعه، این در شده ذکر نکات و الگو ایترع .است نموده "تحقیقاتی

 ارائه دفتر به PDF فایل صورت به CD نسخه یک و (hard copy) چاپی نسخه 2 حداقل بایست می مرکزی شورای در طرح خاتمه

 هر از تا گردد تنظیم و تهیه دقیق طور هب است الزم که باشد می سزاییه ب اهمیت دارای شناسنامه صفحه و گزارش اول صفحه .شود

 زیرا ،کند می پیدا مصداق گزارش علمی هیأت همکاران اسامی ترتیب مورد در خصوص هب امر این . شود جلوگیری حقی تضییع نوع

 اسامی است ذکر شایان .شود می مشخص گزارش نویسندگان اساس بر علمی هیأت اعضاء ارتقاء و سالیانه ترفیع برای امتیاز تعیین

 فرمت که گزارشاتی پذیرش از دفتر که است بدیهی .شود درج (Acknowledgment) تشکر و تقدیر بخش در صرفا تواند می همکاران

  .بود خواهد معذور نکنند، رعایت را مذکور جزوه در شده ارائه
 

  ها نامه شیوه صویبت -9 
 

 به تصویب تاریخ از و رسیده سازمان رئیسه هیئت تصویب به 07/12/1391 تاریخ در تبصره 3 و ماده 9 در نامه شیوه این

 مورخ 139 شماره به رئیسه هیات مصوب نامه شیوه جایگزین نامه شیوه این .باشد می االجراء الزم سال یک مدت

  .گردد می 18/06/1391
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 و المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامه شیوه

  کشور امنائی تاهی پژوهشی و آموزشی موسسات و ها دانشگاه برای داخلی

 
 01/09/1390 تصویب:زمان 

 01/09/1390 زمان اجرا:

 و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهش مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 برای داخلی و المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامه شیوه

 کشور امنائی تاهی پژوهشی و آموزشی موسسات و ها دانشگاه

 
 بسمهتعالی

 مقدمه
  

 و المللی بین معتبر علمی مجالت در مقاله انتشار جهت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت علمی تاهی اعضای تشویق منظور به   

 اهداف تحقق برای داخلی معتبر علمی نشریات گسترش و تقویت نیز و جهان علم تولید در ایران ویژه جایگاه ارتقای هدف با داخلی

 داخلی و المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق" نامه شیوه کشور علمی جامع نقشه و انداز چشم سند

 .گردد می ابالغ اجرا جهت و بازنگری "کشور امنائی هیات پژوهشی و آموزشی موسسات و ها دانشگاه برای

 

  تعاریف :1 ماده

 
 نامیده "موسسه"اختصار به فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته پژوهشی و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه کلیه -1-1

 .شوند می

 :شود می محاسبه زیر فرمول از استفاده با مشخص، یکسال در (IF) 1نشریه هر تاثیر ضریب :تاثیر ضریب -1-2

 

ضریب تاثیر نشریه در سال مورد نظر =
هایی ارجاع که در 2 سال قبل از آن به مقاالت نشریه شده است تعداد 

های مقاله نشریه در 2 سال قبل از آن تعداد 
 

 

 در .دارد قرار آن در نشریه که است موضوعی گروه تاثیر ضریب میانگین متوسط، تاثیر ضریب از منظور :متوسط تاثیر ضریب -1-3

 پایگاه در شده نمایه نشریات برای و3 کل تاثیر ضریب از ،(ISI)2 علمی اطالعات موسسه در شده نمایه نشریات برای خصوص این

 .شود استفاده5 متوسطه تاثیر ضریب از ،(ISC) 4اسالم جهان علوم استنادی

 متوسط تاثیر ضریب باشد، داده قرار موضوعی گروه چند در را نشریه (JCR) 6نشریات استنادی گزارشهای پایگاه که صورتی در

 .است مالک موضوعی گروه نخستین

                                                           
1 Impact Factor (IF) :مشخص یکسال در نشریه هر تاثیر ضریب 
2 Institute for Scientific Information (ISI)  :عملکرد مختلف های پایگاه از استفاده با که دهحمت ایاالت در واقع (فعلی تامسون) علمی اطالعات موسسه 

 .کند می گیری اندازه و ارزیابی را کشورها و موضوعی های رشته دانشمندان، نشریات، پژوهشی، موسسات و ها دانشگاه مانند هایی مولفه پژوهشی
3 Aggregated Impact Factor (AIF)  
4  Islamic World Science Citation Center (ISC) :اسالم جهان علوم استنادی پایگاه 
5 Average Impact Factor (AIF) 

 6 Journal Citation Reports (JCR)کند. نادی نشریات که ضریب تاثیر نشریات را محاسبه و تعیین میتهای اس : پایگاه گزارش 
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 دارای مرجع سال از قبل سال 2 در المللی بین معتبر یها نمایه از یکی یا ISC نمایه گزارش بنابر که است ای مقاله 7داغ مقاله -1-4

  پایگاه وسیله هب مقاالت این. (است متفاوت مختلف، یها رشته در مقدار این )د.باش رشته هر در مشخصی مقدار از بیش استنادهایی

ESI
 پایگاه و ISI در 8

9
PESI در ISC شود می اعالم. 

 مرجع سال از قبل سال 10 در المللی بین معتبر های نمایه از یکی یا ISC نمایه گزارش بنابر که است ای مقاله 10استناد پر مقاله -1-5

 مقاالت این (.است متفاوت مختلف، های رشته در مقدار این) باشد رشته هر در مشخصی مقدار از بیش استنادهایی تعداد دارای

 .شود می اعالم ISC در PESI پایگاه و ISI در ESI پایگاه وسیله هب

 نیاز بر مبتنی و تقاضامحور باید ها طرح این. است شده استخراج کاربردی پژوهشی های طرح از که است ای مقاله کاربردی مقاله -1-6

 تشکر و تقدیر قسمت در قرارداد شماره و شود موسسه فناوری و پژوهش معاونت تایید مورد قرارداد انعقاد به منجر و باشند کشور

 .برسد موسسه فناوری و پژوهش معاونت تایید به باید کاربردی طرح یک از مستخرج کاربردی مقاله. باشد شده آورده طرح گزارش
 

  تشویق مشمول افراد :۲ ماده
 

 و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته پژوهشی و آموزشی موسسات و ها دانشگاه پیمانی و رسمی علمی تاهی اعضای تمامی -2-1

 .اند تشویق این مشمول فناوری

 .شوند مند بهره تشویق این از موسسه نظر به بنا توانند می قراردادی علمی تاهی اعضای :1 تبصره

 درج خود مقاالت در شده، ابالغ موسسه توسط که صورتی به دقیقا را خود موسسه نام هستند موظف مقاالت ویسندگانن -2-2

 .شد نخواهند تشویقی پرداخت مشمول صورت این غیر در .نمایند

 مقررات برابر ها آن وقت تمام خدمت محل موسسه آدرس که گیرد می تعلق علمی هیات اعضای از دسته آن به تشویقی -2-3

 .باشد شده نوشته آدرس عنوان به موسسه

 .گردد می محاسبه دوم نفر از نویسندگان ترتیب باشد، دانشجو اول نویسنده اگر :۲ تبصره

 .گردد می منظور اول نویسنده عنوان به مسئول نویسنده ::3 تبصره

 

 :باشد می زیر شرح به شده منتشر مقاالت شامل نامه شیوه این تشویق قابل مقاالت شرایط :3 ماده

 
) و (JCR) مجالت استنادی گزارش پایگاه پوشش تحت مجالت در شده منتشر مقاالت -3-1

11
PJCR)  

  نامه شیوه این 4 ماده 3-4 بند طبق Scopus و Web of Science استنادی های پایگاه در شده نمایه مقاالت -3-2

  ISC در PESI و ISI در ESI های پایگاه گزارش اساس بر پراستناد و داغ مقاالت -3-3

 و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت) وزارتین از مجوز دارای ترویجی علمی و پژوهشی علمی نشریات سایر در شده منتشر مقاالت -3-4

 معتبر المللی بین شده نمایه ای (پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

                                                           
7 

Hot Paper 
8 Essential Science Indicator (ESIA): در علوم استنادی پایگاه از که ساله، 10 های داده اساس بر که علم داران طالیه پایگاه ISI 5 های دوره در کند می اخذ 

 .کند می معرفی را پراستناد مقاالت و داغ مقاالت و کند می بندی رتبه را دانشمندان و نشریات ساله
9 Persian Essential Science Indicator (PESI)  :در علوم استنادی پایگاه از که ساله 10 های داده اساس بر که علم داران طالیه پایگاه ISC نام »م اخذ_ 

 .کند می معرفی را پراستناد مقاالت و داغ مقاالت و کند می بندی رتبه ،را دانشمندان و نشریات ، ساله 5 های دوره در کند می «مرتبط_سازمان_رئیس
10 Highly Cited  
11 Persian Journal Citation Reports (PCR ) : کنند تعیین می و محاسبه را فارسی نشریات تاثیر ضریب که فارسی نشریات استنادی های گزارش پایگاه.  
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 .است مقاله نهائی انتشار نیز پرداخت مالک و است پرداخت قابل مقاله انتشار از پس سال دو تا حداکثر مقاالت تشویق :۴ تبصره

 

  مقاله هر تشویق میزان محاسبه نحوه :۴ ماده

 

 : JCR در شده نمایه مجالت در مقاله هر برای تشویق مبلغ -4-1

1 ≤ 𝑘 ≤ مبلغ تشویق برای هر مقاله            3 = ((
𝐼𝐹

𝐴𝐼𝐹
) × × 5.000.000 ریال 𝑘 

 تر کم شده محاسبه تشویق میزان چند هر است ریال JCR، 000/000/2 در شده نمایه مقاله هر برای تشویقی مبلغ حداقل :۵ تبصره

 .باشد آن از

 محاسبه5/1 ضریب با رفتاری و اجتماعی علوم حوزه و 2 ضریب، با هنر و انسانی علوم های حوزه نشریات مقاالت تشویق مبلغ :۶ تبصره

 .شود می

 تشویق میزان چند هر استریال  JCR  ،000/000/30 در شده نمایه مجالت در مقاله هر برای تشویقی مبلغ حداکثر :۷ تبصره

  .باشد آن از تر بیش شده محاسبه

  :ISC در شده نمایه مجالت در مقاله هر برای تشویق مبلغ -۴-۲

1 ≤ 𝑘 ≤ مبلغ تشویق برای هر مقاله            2 = ((1.5 𝐼𝐹 + 0.25) × × 5.000.000 ریال 𝑘 

: K موسسات و ها دانشگاه تمایل و جغرافیایی منطقه به توجه با که باشد می پژوهشی موسسات و ها دانشگاه عهده به ضریب این 

 .شود می انتخاب تر بیش مقاالت تعداد داشتن برای پژوهشی

 تشویق میزان چند هر .است ریال ISC 000/000/10 در شده نمایه مجالت در مقاله هر برای تشویقی مبلغ حداکثر :۸ تبصره

 .باشد آن از تر بیش شده محاسبه

 :  ISC و JCR در شده نمایه مجالت از غیر به مقاله هر برای تشویق مبلغ -۴-3

 .باشد می ریال 000/000/2 مبلغ Scopus و Web of Science استنادی های پایگاه در شده نمایه نشریات در -الف

 محاسبه 5/1 ضریب با رفتاری و اجتماعی علوم حوزه و 3 ضریب با هنر و انسانی علوم های حوزه نشریات مقاالت تشویق مبلغ: 9 تبصره

 .شود می

 موسسه تشخیص به باشند شده نمایه المللی بین معتبر های پایگاه سایر در و چاپ خارجی علمی مجالت سایر در که هایی مقاله -ب

 .شوند تشویق ریال 000/000/1 مبلغ حداکثر تواند می

 12 مدرک نوع اطالعات اساس بر مقاالت این) باشد نمی کامل مقاله صورت به که منتشره مقاله هر برای تشویق مبلغ -۴-۴

 .بود خواهد کامل مقاله تشویق درصد 70 حداکثر (شود می تعیین نمایه در

 اعمال با و محاسبه از پس باشد می نیز الذکر فوق موارد از یکی مشمول که کاربردی منتشره مقاله هر برای تشویق مبلغ -۴-۵

 .شود می تعیین ،5/1 ضریب

نامه  در صورتیکه مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد سهم  تشویقی هرکدام از نویسندگان مقاله بر اساس جدول آیین -4-6

 شود. ارتقاء محاسبه می

 مالک است.ای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، در تشویق مقاالت آن مبلغ باالتر  در صورتیکه نشریه :10تبصره 

 .باشد می همکاران سهم درصد اعمال از قبل تشویقی مبلغ حداکثر و حداقل: 11 تبصره

 گیرد می تعلق ویژه تشویقی زیر مقاالت به نسبت دستورالعمل، این با مطابق مقاله یک تشویق بابت دریافتی مبلغ بر عالوه :1۲ تبصره

 برای(: 0036 – 8075) شاپای شماره با Science نشریه و( 5028 – 0836) شاپا شماره با Nature مجله در شده منتشر مقاالت

 سقف برابر 5 میزان به ،باشد (7 تبصره) پرداخت مجاز سقف از بیش شده محاسبه تشویق مبلغ که صورتی در مقاالت گونه این
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 برابر 5 میزان به، باشد (7 تبصره) پرداخت مجاز سقف از تر کم شده محاسبه تشویق مبلغ که صورتی در و شود می تعیین پرداخت

 . باشد می شده محاسبه مبلغ

 پرداخت مجاز سقف از بیش شده محاسبه نشویق مبلغ که صورتی در مقاالت گونه این برای: پراستناد مقاالت عنوان با مقاالت

 مجاز سقف از تر کم شده محاسبه تشویق مبلغ که صورتی در و شود می تعیین پرداخت سقف برابر 3 میزان به باشد (7 تبصره)

 .باشد می شده محاسبه مبلغ برابر 3 میزان به ،باشد (2 تبصره) پرداخت

 (7 تبصره) پرداخت مجاز سقف از بیش شده محاسبه تشویق مبلغ که صورتی در مقاالت گونه این برای :داغ مقاالت عنوان با مقاالت 

 تبصره) پرداخت مجاز سقف از تر کم شده محاسبه تشویق مبلغ که صورتی در و شود می تعیین پرداخت سقف برابر 2 میزان به باشد

 .باشد می شده محاسبه مبلغ برابر 2 میزان به باشد (7

 صورتی در مقاالت گونه این برای :باشد می موضوعی گروه اول %10 جزو تاثیر ضریب اساس بر که مجالتی در شده منتشر مقاالت

 صورتی در و شود می تعیین پرداخت سقف برابر 2 میزان به باشد (7 تبصره) پرداخت مجاز سقف از بیش شده محاسبه تشویق مبلغ که

 .باشد می شده محاسبه مبلغ برابر 2 میزان به باشد( 7 تبصره) پرداخت مجاز سقف از تر کم شده محاسبه تشویق مبلغ که

 پرداخت مجاز سقف از بیش شده محاسبه شویقت مبلغ که صورتی در مقاالت گونه این برای: 12پژوهش های جبهه عنوان با قاالتم

 مجاز سقف از تر کم شده محاسبه تشویق مبلغ که صورتی در و شود می تعیین پرداخت سقف برابر 5/1 میزان به باشد (7تبصره)

 (.شود می معرفی ESI پایگاه توسط مقاالت این) باشد می شده محاسبه مبلغ برابر 5/1 میزان به باشد (7 تبصره) پرداخت

 گیرد. مبلغ تشویقی به نویسندگان غیر ایرانی مقاالت تعلق نمی :13تبصره 

 های مستقیم، تشویق مقاالت از مالیات معاف است. قانون مالیات 144: طبق ماده 14تبصره 

 

 :اجرایی مقررات: ۵ ماده

 و ها دانشگاه برای داخلی و المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامه شیوه اجرایی دستورالعمل 

 برای آن از نسخه یک و بوده االجرا الزم موسسه پژوهشی شورای در تصویب از پس کشور امنائی هیات پژوهشی و آموزشی موسسات

 .شود می ارسال فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاونت به اطالع
 

 :اجرا بر نظارت: ۶ ماده

 .است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاونت عهده بر نامه شیوه این اجرای حسن بر نظارت 
 

 موسسات و ها دانشگاه بری داخلی و المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامه شیوه تصویب :۷ ماده

 و پژوهش معاون تایید به و بازنگری 01/09/1390 تاریخ در تبصره14 و ماده 7 بر مشتمل کشور امنائی هیات پژوهشی و آموزشی

 اثر بال و لغو مغایر، های دستورالعمل و ها نامه شیوه کلیه نامه، شیوه این ابالغ با .االجراست الزم بالغا تاریخ از و است رسیده فناوری

 .گردد می
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 موسسات و ها دانشگاه علمی هیات اعضاء مطالعاتی فرصت نامه شیوه

   پژوهشی و عالی آموزش

 
 02/06/1390 زمان تصویب:

 02/06/1390 زمان اجرا:

 -- مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 پژوهشی و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه علمی هیات اعضاء مطالعاتی فرصت نامه شیوه

 باشد( می 11/10/1389نامه ابالغی  نامه جایگزین شیوه )این شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه

  

 آموزش موسسات و ها دانشگاه علمی هیات اعضای برای مطالعاتی های فرصت از استفاده نامه آیین"اجرای راستای در   

 30742/3 شماره هب25/07/1389 مورخ اصالحیه و فناوری و تحقیقات علوم، محترم وزیر 30/06/1389 مصوب "پژوهشی و عالی

 .شود می ابالغ و اصالح زیر شرح به اجرائی نامه شیوه ،نامه آیین این 6 ماده به استناد با و

 

  مطالعاتی فرصت انواع درخواست پذیرش برای الزم شرایط :1 ماده

 

 کشور از خارج مدت کوتاه و کشور از خارج مطالعاتی فرصت انواع درخواست پذیرش برای الزم شرایط -1-1

  تمامی استاد استثناء به فعلی علمی مرتبه در سال هفت از بیش توقف عدم -1-1-1

 .شود می تصویب دانشکده منتخب کمیته در متقاضی خواست در که است زمانی سال، دوازده و سال هفت محاسبه مبنای :توضیح

  بعدی نوبت از استفاده برای تمامی استاد حد تا علمی مرتبه ارتقاء -1-1-2

توضیح: منظور از ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد تمامی برای استفاده نوبت بعدی، این است که در نوبت بعدی رتبه علمی هیئت 

مرحله ارتقاء پیدا کند یعنی مثال اگر هیئت علمی در زمان استفاده از فرصت مطالعاتی استادیار باشد، باید  یک  بایستیمیعلمی 

 باشد.برای دوره بعدی دانشیار 

 .عدم استفاده بیش از سه بار از فرصت مطالعاتی خارج از کشور و پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت -1-1-3

 .نمودن نوع فرصت مطالعاتی از ابتدای درخواست مشخص -1-1-4

 وی برای نوبت یک موسسه، رئیسه هیات در متقاضی مطالعاتی فرصت تصویب از پس مطالعاتی فرصت کنندگان استفاده :1 تبصره

 عنوان به ولی بوده پذیر امکان موسسه موافقت با داخل یا و خارج مدت کوتاه به خارج از مطالعاتی فرصت تبدیل. گردد می محسوب

 .شود می محسوب خارج مطالعاتی فرصت نوبت یک

  کشور داخل مطالعاتی فرصت انواع درخواست پذیرش برای الزم شرایط -1-2

  خدمت طول در مطالعاتی فرصت نوع هر از بار پنج از بیش استفاده دمع -1-2-1

  تمامی استاد استثناء به فعلی علمی مرتبه در سال دوازده از بیش توقف عدم -1-2-2

 .باشد می پذیر امکان موسسه رئیس موافقت با ماده این استثنا موارد :2 تبصره

 

  درخواست پذیرش برای الزم امتیازات حداقل:2 ماده
 
 هیات اعضاء ارتقاء نامه آیین (2)پژوهشی ماده بندهای امتیاز حداقل از %80 و( 1)آموزشی ماده امتیاز حداقل از %100 کسب -2-1

  موسسه در اشتغال ابتدای از استادیار علمی مرتبه دارای علمی
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 اعالم متبوع وزارت فناوری و پژوهشی معاونت سوی از مواد کلیه در تطبیقی موارد ارتقاء، نامه آیین در تغییر صورت در :3 تبصره

  .شد خواهد

  دانشگاه رئیس تشخیص به موسسه پژوهشی و آموزشی یها برنامه و اهداف با مطالعاتی فرصت موضوع ارتباط -2-2

 معتبر علمی نشریات در مقاله 5 حداقل داشتن استادی علمی مرتبه در بعد به دوم دفعات از مطالعاتی فرصت از استفاده برای -2-3

 دانشجو حذف از پس باید متقاضی مقاالت این تمامی در .است ضروری شود می محاسبه امتیازات کهای  دوره طول در المللی بین

 .باشد اول نویسنده

 

 

  متقاضی بندی اولویت برای الزم های شاخص :3 ماده
 
 بندی اولویت برای زیر یها شاخص باشد موسسه سهمیه و اعتبارات سقف از بیش مطالعاتی فرصت متقاضیان تعداد که صورتی در

  :شود می منظور متقاضیان

 علمی هیات اعضای ارتقاء 2 ماده از شده کسب امتیاز -3-1

 از یکی تصدی که علمی هیات اعضای از دسته آن کشوری، برتر پزوهشی مدیران و برتر پزوهشگران و نمونه استادان-3-2

 به ساله سه دوره یک حداقل برای را عتف وزارتخانه سطح در مدیریتی مسئولیت و پژوهشگاه معاون موسسه، معاون یها سمت

 دانشگاهی برتر مدیران و مدرسان وهشگران،ژپ اند، داشته عهده

 باشند نموده کسب تری بیش پژوهشی امتیاز مطالعاتی فرصت درخواست به منتهی سال سه در که افرادی -3-3

 گیرند می قرار اولویت در تر بیش پایه و علمی مرتبه با افراد یکسان، امتیاز صورت در -3-4

 هستند مطالعاتی فرصت متقاضی بار اولین برای که است افرادی با اولویت برخوردارند، مساوی شرایط از که افرادی برای -3-5

 واقع موثر کشور اساسی مشکالت حل در که اقدام دست در یا و یافته خاتمه کالن صنعتی یها پروژه و ملی یها طرح صاحبان -3-6

  اند شده

 هیات تشخیص به موسسه ییاجرا خدمات و فرهنگی آموزشی، پژوهشی، های فعالیت در علمی هیات عضو مشارکت میزان -3-7

  رئیسه

 اخالقی و آموزشی قوانین بهتر رعایت و تدریس کیفیت -3-8

  مطالعاتی فرصت آخرین زمان از یا و استخدام تاریخ از داوطلب پژوهشی و آموزشی وقت تمام فعالیت های سال -3-9

 باشد وقت تمام ماموریت صورت به که کشور محروم مناطق در خدماتی و تولیدی، صنعتی تحقیقاتی، مراکز در خدمت -3-10

 کشور دار اولویت نیازهای با رابطه در خدمت ارائه و پژوهش انجام -3-11

  کشور ملی یها برنامه در تحقیق موضوع اولویت درجه -3-12

 

  علمی هیات عضو برنامه مختصات و مشخصات :۴ ماده

 
 :نماید ارائه پژوهشی معاونت به خود برنامه با ارتباط در را زیر مدارک باید مطالعاتی فرصت از استفاده داوطلب

 اصلی محور و گزارشات ارائه زمانبندی کار، انجام روش سوابق، هدف، عنوان، شامل مطالعاتی فرصت برای مطالعه مورد برنامه -4-1

 کشور یا دانشگاه پژوهشی یها اولویت با آن موضوعی ارتباط و
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 فهرست خدمتی، و استخدامی سوابق شامل موسسه مخصوص مطالعاتی فرصت درخواست به مربوط یها پرسشنامه تکمیل -4-2

 فرصت در تحقیق موضوع با ها آن ارتباط و متقاضی اجرای دست در و یافته پایان تحقیقاتی یها پروژه و علمی مقاالت انتشارات،

 مطالعاتی

 در است، موسسه رئیسه هیات تایید مورد که کشور از خارج یا داخل پژوهشی با آموزشی موسسات از یکی موافقت ارائه -4-3

  نظر مورد برنامه اجرای

 وزارت پژوهشی معاونت موافقت و موسسه رئیس تایید با مطالعاتی فرصت ماموریت انجام برای ییاجرا های دستگاه انتخاب :۴ بصرهت

  .باشد می پذیر امکان فناوری و تحقیقات علوم،

 مدرک اخذ برای تحصیلی یها دوره در تحصیل ادامه و نام ثبت به مجاز مطالعاتی فرصت دوره طی در علمی هیات عضو :۵ تبصره

 .باشد نمی دانشگاهی

  

  موسسه علمی هیات اعضای مطالعاتی فرصت دوره درخواست ارائه مراحل :۵ ماده
 
  پیشنهادی برنامه همراه به مربوطه گروه به (متقاضی) موسسه علمی هیات عضو توسط درخواست ارائه -5-1

  گروه شورای در پیشنهادی تحقیقاتی برنامه و مطالعاتی فرصت از استفاده بر مبنی متقاضی درخواست تصویب و بررسی -5-2

 یا منتخب کمیته در پیشنهادی تحقیقاتی برنامه و مطالعاتی فرصت از استفاده بر مبنی متقاضی درخواست تصویب و بررسی -5-3

  دانشکده پژوهشی شورای

 تعیین و پیشنهادی برنامه همراه به دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت به مدارک سایر و شده تکمیل یها پرسشنامه ارسال -5-4

  میزبان محل

  موسسه رئیسه هیات در مطالعاتی فرصت ماموریت تقاضای تصویب و ررسیب -5-5

 و تحقیقات علوم، وزارت و موسسه المللی بین علمی های همکاری دفتر توسط روادید اخذ برای الزم یها نامه معرفی تهیه -5-6

 فناوری

  الزم روادید ارائه و مراحل تکمیل از پس دانشگاه رئیس توسط ماموریت حکم صدور -5-7

 توسط همراهان و متقاضی برگشت و رفت بلیت خرید و بانک از ارز خرید برای متقاضی معرفی ماموریت یها هزینه پرداخت -5-8

  الحساب على صورت به موسسه

 طول در متقاضی به مربوط امور پیگیری جهت وکیل معرفی و دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت هماهنگی با متقاضی اعزام-5-9

  ماموریت

 باشد داشته عهده بر را تکمیلی تحصیالت دوره در نامه پایان ییراهنما متقاضی، علمی هیات عضو که صورتی در :6 تبصره

 .نماید معرفی پژوهشی معاونت به را نامه پایان مشترک راهنمای استاد اعزام از قبل بایستی می

  

  وی خانواده و علمی هیات عضو به ارزی مقرری پرداخت نحوه :6 ماده

 

  موسسه توسط خانواده و فرد های هزینه کامل تامین با کشور از خارج مطالعاتی فرصت -6-1

 هر برای% 30و  همسر برای مقرری %60و  گیرد می تعلق علمی هیات عضو به مصوب جدول اساس بر ارزی مقرری میزان -6-1-1

 .شود می اضافه آن به (سال 16 از تر کم و فرزند تادو حداکثر) فرزند

 کشور آن در علمی هیات عضو همراه که گیرد می تعلق علمی هیات عضو خانواده از افرادی به ارزی مقرری پرداخت -6-1-2

 باشند داشته سکونت
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 و ویزا اخذ یها هزینه برگشت، و رفت بلیط بهای ، ایران در مطالعاتی فرصت محل کشور سفارت وجود عدم صورت در -6-1-3

  است پرداخت قابل ویزا اخذ جهت بار یک برای ثالث کشور به وی خانواده و علمی هیات عضو کشور از خروج عوارض

  نیست الزامی ندارند، را کشور یک به ورود ویزای به نیاز که کسانی برای ویزا اخذ -6-1-4

 حداکثر زمانی محدوده در که گیرد می تعلق علمی هیات عضو خانواده از افرادی به فقط برگشت و رفت بلیط بهای پرداخت -6-1-5

 باشند نموده اقدام برگشت و مطالعاتی فرصت محل مقصد به ایران از مطالعاتی فرصت ماموریت مدت از بعد و قبل ماه سه

  خانواده افراد تمام برای مثبته مدرک ارائه با خانواده هر برای ماهانه دالر 500 سقف تا خانواده بیمه هزینه پرداخت -6-1-6

 

  موسسه از خارج پژوهشی علمی مراکز حمایت و تقاضا با کشور از خارج مطالعاتی فرصت -6-2

  موسسه توسط علمی هیات عضو مزایای و حقوق یها ردیف کلیه پرداخت -6-2-1

  موسسه از خارج پژوهشی علمی مراکز حمایت و تقاضا با کشور از خارج مطالعاتی فرصت -6-3

 یها هزینه کل یا بخش تامین انضمام به موسسه توسط علمی هیات عضو مزایای و حقوق یها ردیف کلیه پرداخت -6-3-1

 عوارض و ویزا اخذ هزینه ،(سن و تعداد محدودیت رعایت با) خانواده و علمی هیات عضو برگشت و رفت بلیط شامل دیگر

  موسسه بیرون حامی سازمان توسط ارزی التفاوت مابه و کشور از خروج

  کشور از خارج مدت کوتاه مطالعاتی فرصت -6-۴

  ارزی التفاوت مابه علمی، هیات عضو برگشت و رفت بلیط علمی، هیات عضو مزایای و حقوق یها ردیف کلیه -6-4-1

  مثبته مدرک ارائه با ماهانه دالر 300 سقف تا بیمه هزینه پرداخت -6-4-2

 

  مطالعاتی فرصت دوره پایان نهایی گزارش ارائه نحوه :۷ ماده

 

 پژوهشی معاونت به الکترونیکی پست یا پست طریق از علمی هیات توسط یکبار ماه 3 هر مطالعاتی فرصت دوره گزارش -7-1

 معاون به نتیجه و ارزیابی را گزارش تخصصی نظر کسب با ذیربط پژوهشی معاون و شود می ارسال پژوهشکده /دانشکده گروه،

 شود می اعالم علمی هیات عضو به موسسه پژوهشی معاون نظر نهایت در و اعالم موسسه پژوهشی

 گردد می ارائه موسسه پژوهشی معاون به پژوهشکده /دهکدانش ، گروه تایید و داوری از پس مطالعاتی فرصت نهائی گزارش -7-2

  مراجعت از پس ماه 3 حداکثر دانشکده /گروه در سخنرانی یک ایراد -7-3

 پژوهشکده/ دانشکده /گروه توسط مطالعاتی فرصت بودن  موثر و مفید بر مبنی مطالعاتی فرصت تحقیقاتی -یعلم گزارش تایید -7-4

  مراجعت از پس ماه 6 حداکثر

  مطالعاتی فرصت هدور انجام از بعد ماه 9 حداکثر وزارت پژوهشی معاونت به نهایی گزارش خالصه ارائه -7-5

  .شد خواهد بعدی مطالعاتی فرصت و علمی سفرهای از محرومیت موجب قبول قابل گزارش ارائه عدم :۷ تبصره

 با کشور از خارج مطالعاتی فرصت خاتمه از پس سال یک تا حداکثر علمی معتبر نشریات در مقاله یک حداقل پذیرش اخذ -7-6

 (1 نوع) موسسه توسط خانواده و فرد یها هزینه کامل تامین

  

  علمی هیات عضو ارتقاء یا و ترفیع در مطالعاتی فرصت تاثیر نحوه :8 ماده

 
 شش حداقل دوره یک برای کشور داخل در موثر و موفق مطالعاتی فرصت دوره انجام به علمی هیات اعضای تشویق منظور به   

 .نماید اطاع علمی هیات عضو به تشویقی پایه یک تواند می موسسه ماهه،
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  موارد سایر: 9 ماده

 

 تهیه موسسه توسط مطالعاتی فرصت نامه شیوه و نامه آیین اساس بر مطالعاتی فرصت درخواست برای نیاز مورد های سشنامهپر -9-1

 .گردد می

 بر و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پژوهشی معاون موافقت، با است نشده ذکر نامه شیوه این در که مواردی و جزئیات سایر -9-2

 .گیرد می انجام موسسه اجرایی دستورالعمل اساس

 

  تصویب :10 ماده
 

 رسیده تحقیقات و فناوری به تایید وزیر علوم، 02/06/1390 تاریخ در و بازنگری تبصره ۷ و ماده، 10 در نامه شیوه این

 .استا االجر الزم ابالغ تاریخ از و است
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 ها ه پژوهشکد شوراهای تشکیل العمل دستور
 

 
 07/12/1391 زمان تصویب:

 07/12/1391 زمان اجرا:

 هیات رییسه سازمان مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 ها پژوهشکده شوراهای تشکیل العمل دستور

 
 بسمهتعالي

 
  .نماید می اخذ را الزم تصمیمات و تشکیل زیر شرح به گانه سه شوراهای سازمان، تابعه یها پژوهشکده از هریک در  

 ریاست 10/08/1389 تاریخ در ابالغی) "ها پژوهشکده شوراهای دستورالعمل" جایگزین ابالغ و تصویب از پس دستورالعمل این

 .بود خواهد (سازمان محترم

 

  پژوهشي گروه شورای -لفا

 پژوهشي گروه ترکیب و تشکیل شرایط-1

 آموزش گسترش شورای 13/04/1377 مصوب) پژوهشی واحدهای تاسیس مجوز اخذ نحوه اجرایی العمل دستور ۲ ماده به عنایت با

 :از عبارتند پژوهشی تخصصی گروه یک فعالیت و تشکیل برای الزم شرایط (عالی

 .باشند داشته اشتغال گروه در علمی هیأت عضو تن ۵ حداقل -الف 

 .باشد شده منتشر گروه توسط مرتبط پژوهشی های فعالیت زمینه در علمی مقاله یک حداقل  -ب

 .باشد داشته وجود پژوهشی های فعالیت برای مناسب تجهیزات و امکانات -پ

 .باشد رسیده پایان به گروه توسط فناوری یا پژوهشی طرح یک حداقل -ت

 .باشند داشته (PhD) تخصصی دکتری درجه باید الف بند در مندرج علمی هیأت اعضای از تن 3 حداقل :1 تبصره

 توانند می گروه، فعالیت موضوع با مرتبط تحصیلی رشته در لیسانس حداقل تحصیلی مدرک دارای که پژوهشی کارشناسان :2 تبصره

 .کنند شرکت گروه جلسات در رأی حق بدون

 

 گروه مدیر انتخاب -2

 مراحل (فرهنگی انقالب عالی شورای 11/04/1370 مصوب) عالی آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه مدیریت نامه آئین 37 ماده اساس بر 

 :است زیر شرح به گروه مدیر انتخاب

 گروه مدیر عنوان به تواند می گروه همان در شاغل باالتر یا و استادیار مرتبه با وقت تمام علمی هیأت اعضای از یکی- الف

 .شود منصوب

 .شود می پیشنهاد گروه علمی هیأت اعضای رأی با گروه مدیر  -ب 

 .گردند می پیشنهاد فناوری توسعه معاون به باشند، گروه شورای آراء باالترین حائز که افرادی از نفر دو  -پ

 .شود می منصوب سال ۲ مدت برای و سازمان رئیس حکم و فناوری توسعه معاون پیشنهاد به گروه مدیر  -ت

 

  شورا مصوبات و گروه علمي رایشو -3

 یک عالوه به و نصف مثبت رأی نیازمند آن مصوبات و دارد رسمیت اعضاء سوم دو حضور با گروه علمی شورای - الف

 .است حاضرین

 شورای تأیید و گروه پیشنهاد به و ضرورت حسب بر توان می را پژوهشی مؤسسات و ها  دانشگاه علمی هیأت اعضای -ب

 .نمود دعوت گروه جلسات در مدعو عضو عنوان به پژوهشکده علمی
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 .شود می تشکیل گروه مدیر ریاست به مشخص، جلسه دستور داشتن با بار یک روز 1۵ هر حداقل گروه علمی ورایش -پ

 جلسه در حاضر علمی هیأت اعضای امضای به و تنظیم صورتجلسه قالب در گروه مدیر توسط گروه شورای مصوبات -ت

 .شود می ارسال فناوری توسعه معاونت برای پژوهشکده رئیس طریق از صورتجلسه این و رسد می
 

 پژوهشي گروه شورای وظایف -4

 ها برنامه و گروه تخصصی توان کشور، تحقیقاتی اولویتهای و نیازها بر مبتنی گروه پژوهشی برنامه پیشنهاد و بررسی - الف 

  سازمان های سیاست و

  ارجاعی های پروژه جذب منظور به ارتباط ایجاد و صنعتی مراکز تحقیقاتی نیازهای شناسایی -ب

 پژوهشی کالن یها طرح پیشنهاد و بررسی -پ

  رشد مرکز و سازمان حمایتی های طرح داوری و بررسی -ت

  ارجاعی و پژوهشی های طرح درباره تخصصی نظر اظهار و بررسی -ث

  رشد مرکز و ارجاعی و پژوهشی های طرح اجرای حسن بر نظارت -ج

  کشور از خارج علمی مجامع در شرکت متقاضیان درخواست بررسی -چ

  گروه پژوهشی دستاوردهای ارائه و علمی های همایش برگزاری پیشنهاد -ح

  مدت بلند و کوتاه آموزشی های دوره برگزاری در مشارکت و پیشنهاد -خ

 مستقل یا و دیگر های دانشگاه با مشترک علمی هیأت اعضای پیشنهادی دانشجویی های نامه پایان بررسی -د

  بزرگ یها پروژه برای پژوهشی یها تیم ایجاد پیشنهاد و بررسی  -ذ

 

 پژوهشکده علمي شورای - ب

  علمي شورای کیبتر -1

 (شورا رئیس) پژوهشکده ئیسر -الف

 (شورا دبیر) پژوهشکده معاون  -ب

 پژوهشی یها گروه مدیران -پ

 یا کشور صنایع یا سازمان از خارج تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه یا پژوهشکده از علمی هیات عضو نفر 4 حداکثر -ت

  صنعتی خبره کارشناسان
 

  شورا مصوبات و برگزاری شرایط -2

 .یابد می رسمیت حاضرین، یک عالوه به نصف رأى با آن مصوبات و اعضاء سوم دو حضور با علمی شورای -الف

 .دهد می جلسه تشکیل مشخص، جلسه دستور داشتن با بار یک روز 1۵ هر حداقل علمی شورای  -ب

 این و رسد می جلسه در حاضرین امضای به و تنظیم صورتجلسه قالب در پژوهشکده معاون توسط علمی شورای مصوبات -پ

 .شود می ارسال فناوری توسعه معاونت برای پژوهشکده رئیس طریق از صورتجلسه
 

  شورا اختیارات و وظایف -3

 هیات مصوبات و ها سیاست چارچوب در پژوهشکده پژوهشی و علمی های  فعالیت مشی خط تعیین و گذاری سیاست -الف

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت و سازمان امناء

 . کشور خارج و داخل علمی و تحقیقاتی مراکز سایر با پژوهشی و علمی های همکاری توسعه و ایجاد برای سازی زمینه -ب
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 تخصصی یها گروه به ارجاع برای پژوهشکده، تخصصی یها زمینه در کشور پژوهشی نیازهای بندی الویت و بررسی -پ

 .ارجاعی و پژوهشی یها طرح تعریف جهت تابعه،

 شورای به مصوبات ارسال و ها گروه شورای از ارسالی ارجاعی و پژوهشی یها طرح تکلیف تعیین و خاتمه شروع، صویبت -ت

 .نهایی تأیید برای ها طرح تصویب و ارزیابی مرکزی

 پژوهشی های گروه نظر اساس بر سازمان حمایتی های طرح ارزیابی نهایی نتیجه تأیید -ث

 برای فناوری توسعه معاونت به ارجاع و تخصصی آموزشی یها دوره و علمی یها همایش برگزاری برای گیری تصمیم -ج

  بعدی اقدامات و تایید

  کشور خارج و داخل علمی مجامع در علمی هیأت اعضای شرکت درخواست تصویب و بررسی  -چ

 پژوهشکده علمی و انتشاراتی تجهیزاتی، نیازهای پیشنهاد تصویب و بررسی -ح

  پژوهشی گروهای علمی اعضای فعالیت ارزیابی بررسی -خ

 توسعه معاونت به ارسال و (مستقل یا و دیگر های دانشگاه با مشترک) دانشجویی یها نامه پایان اجرای تصویب و بررسی -د

  بعدی اقدامات برای فناوری

 برای فناوری توسعه معاونت به مصوبات ارسال و مستقل یا مشترک تکمیلی تحصیالت یها دوره ایجاد تصویب و بررسی -ذ

 بعدی اقدامات و تصویب

 

 پژوهشکده عمومي شورای  -پ 
 عمومي شورای ترکیب-1 

 :باشد می زیر شرح به اعضاء از متشکل عمومی شورای 

 (شورا رئیس) پژوهشکده رئیس  -الف

 (شورا دبیر) پژوهشکده معاون -ب

  علمی هیأت اعضای تمامی -پ

  پژوهشی کارشناسان تمامی -ت

 

  شورا مصوبات و برگزاری ایطشر -2

 .یابد می رسمیت حاضرین یک عالوه به نصف رأى با آن مصوبات و اعضاء سوم دو حضور با عمومی شورای  -الف

 .دهد می جلسه تشکیل مشخص، جلسه دستور داشتن با بار یک ماه هر حداقل عمومی شورای -ب

 از و رسد می پژوهشکده رئیس امضای به و تنظیم صوتجلسه قالب در پژوهشکده معاون توسط عمومی شورای مصوبات -پ

 .شود می ارسال فناوری توسعه معاونت به پژوهشکده رئیس طریق
 

 شورا اختیارات و وظایف -3

  اجرایی و پژوهشی یها برنامه انجام برای پژوهشکده تخصصی کارکنان کلیه بین هماهنگی ایجاد - الف

  سازمان و پژوهشکده پژوهشی و علمی های فعالیت توسعه برای طریق ارائه و مشارکت-ب

  مربوط یها حل راه شناسائی و پیشنهادات و مشکالت طرح -پ

  کشور داخل پژوهشی مراکز و ها دانشگاه مرتبط، صنایع از بازدید و علمی های گردش برگزاری برای ریزی برنامه -ت

 .نماید می ارجاع وی که ییها زمینه در پژوهشکده رئیس با همفکری -ث
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 به ابالغ تاریخ از و رسید سازمان رئیس تایید به رئیسه هیات تصویب از پس 07/12/1391 تاریخ در دستورالعمل این 

 .باشد مي اجرا قابل و معتبر سال دو مدت

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مؤسسات و ها دانشگاه علمی هیات  اعضای مطالعاتی فرصت نامه شیوه

  صنعت و جامعه در پژوهشی
 

 17/06/1397 زمان تصویب:

 01/01/1398 زمان اجرا:

 تحقیقات و فناوری  وزارت علوم مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

99 

 

 صنعت و جامعه در پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاه علمی هیات  اعضای مطالعاتی فرصت نامه شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه

  
 های حوزه همه در صنعت و جامعه های بخش با پژوهشگاه یا دانشگاه میان منسجم و قوی ارتباط برقراری منظور به نامه شیوه این   

 .است شده تدوین جامعه و صنعت واقعی نیازهای با آنان آشنایی و علمی هیات  اعضای های یافته کردن عملیاتی چنین هم علمی،

 ایشان های مهارت و ها توانمندی ارتقای برای را مناسبی زمینه صنعت و جامعه در مؤسسه علمی هیات  اعضای مطالعاتی های فرصت

 واحد در علمی هیات  عضو مطالعاتی، فرصت طی در .سازد می فراهم جامعه به پژوهشی یها یافته انتقال و بومی دانش کسب در

 پژوهشی مراکز یا( کشاورزی و خدماتی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی صنعتی، یها بخش شامل) غیردولتی یا دولتی عملیاتی

 واحدهای وظایف در مشکل بروز از جلوگیری و انسجام حفظ منظور به .یابد می حضور مؤسسه فعال یها رشته و صنایع با مرتبط

 مؤسسه پژوهشی و آموزشی وظایف به خللی که گردد تعیینای  گونه به علمی هیات  اعضای اعزام ظرفیت باید مؤسسه در سازمانی

 .نشود وارد
 

  اختصارات و تعاریف: 1 ماده
 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت :عتف وزارت

 عتف وزارت از مجوز دارای فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات کلیه: مؤسسه

 .هستند دکترا مدرک دارای که مؤسسه وقت تمام علمی هیات  اعضای از دسته آن :علمی هیات 

  پژوهشی و تجاری صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی، یها بخش در فعال غیردولتی یا دولتی سازمان :صنعت

 که غیردولتی یا دولتی خدماتی یا اقتصادی توسعه، و پژوهش واحدهای صنعتی، و فرهنگی یها سازمان یا ها بنگاه :عملیاتی احدو

 . اند خویش واحد در خاص تخصصی زمینه در علمی هیات  عضو حضور متقاضی

 مطالعه و پژوهش به عملیاتی واحد در معین مدتی در که است مؤسسه شرایط واجد علمی هیات  عضو حضور هدور :مطالعاتی فرصت

 .پردازد می
 

  داف: اه۲ ماده
 

  صنعت و جامعه در واقعی کار فضای از ها مؤسسه علمی هیات  اعضای شناخت افزایش به کمک -2-1

 واحد و مؤسسه بین پژوهشی و علمی پایدار یها همکاری گسترش همچنین صنعت، و جامعه با مؤسسه ارتباط تقویت -2-2

 عملیاتی

  عملیاتی واحدهای تجهیزات و ها آزمایشگاه امکانات، از مؤثر و مفید استفاده -2-3

  صنعت و جامعه نیاز مورد کاربردی فناوری و دانش گسترش و مؤسسه یها پژوهش به دهی جهت -2-4

 واحدهای فنی و علمی توان ارتقای هدف با صنعت و جامعه به مؤسسه فناوری و دانش جدید یها یافته ترویج و انتقال -2-5

  عملیاتی

  عملیاتی واحدهای تخصصی و علمی مشکالت رفع به کمک -2-6
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 و پیشنهاد طرح و ... و تحویل زمان قیمت، خدمات، یا محصول کیفیت و تنوع لحاظ از عملیاتی واحدهای مشکالت شناسایی -2-7

  ها آن حل برای راهکار

  عملیاتی واحدهای به فناوری انتقال یا تدوین برای پیشنهاد طرح و 1زنیا مورد یها فناوری شناسایی -2-8

 مصرف مانند کشور، اقتصادی پایدار توسعه و محصوالت و یندهاافر اصالح برای طرح تعریف و گذاری سیاست در مشارکت -2-9

 مردم زیست محیط بهبود و ایمنی، و سالمت ارتقای انرژی، بهینه
  

  مطالعاتی فرصت دوره اجرای شرایط :3 ماده
 

  مؤسسه الگوی اساس بر مطالعاتی برنامه همراه به علمی هیات  عضو درخواست -3-1

  مؤسسه رسمی مجاری در علمی هیات  خواست در تأیید و بررسی -3-2

  عملیاتی واحد و مؤسسه بین پژوهشی نامه تفاهم با قرارداد انعقاد برای عملیاتی واحد با هماهنگی -3-3

  عملیاتی واحد به علمی هیات  عضو معرفی و مأموریت حکم صدور -3-4

 .است (هفته در کاری روز 2 کم دست) وقت پاره یا (هفته در کاری روز 5) وقت تمام عملیاتی واحد در علمی هیات  حضور -3-5

 کامال باید مطالعاتی فرصت اجرای برای شده اعالم یها فعالیت و وظایف و هستند غیردولتی یا دولتی عملیاتی واحدهای -3-6

 .کند تأیید را علمی هیات  عضو تخصص و مربوطه بخش نیازهای با آن انطباق مؤسسه و باشد فناورانه و پژوهشی علمی،

 مشخص روشنی به را بودن وقت نیمه یا غیبت حضور، شرایط در مؤسسه قبال در را علمی هیات  عضو تکالیف باید مؤسسه :1 تبصره

 .شود اعالم شده توافق تدریس روش و شده تعهد دانشجویان هدایت چگونگی چنین هم .کند

 

  متقاضی شرایط و وابط: ض۴ ماده
 

 .باشد مرتبط عملیاتی واحد نیازهای با علمی هیات  عضو تخصص و رشته -4-1

 .باشد نداشته علمی رکود گذشته سال دو در بایست می مطالعاتی فرصت از استفاده متقاضی علمی هیات  عضو -4-2

 نیمه ماه 12 یا وقت تمام ماه 6 کم دست پیمانی دوره در علمی هیات  اعضای برای صنعت و جامعه در مطالعاتی فرصت دوره -4-3

 .است وقت نیمه ماه 6 یا وقت تمام ماه 3 آزمایشی رسمی دوره در و وقت

 1398 سال ابتدای از که علمی هیات  اعضای وضعیت تبدیل برای استخدامی نامه آیین 14 و 12 ماده د بندهای اساس بر :۲ تبصره

 .است الزامی صنعت و جامعه در مطالعاتی فرصت گذراندن کنند می آغاز را آزمایشی رسمی یا پیمانی دوره

 از ماهه 6 وقت پاره یا ماهه 3 وقت تمام یها دوره گذراندن با نیز استادی و دانشیار علمی مرتبه دارای علمی هیات  اعضای -4-4

 برای مربوطه امتیازات که کند اصالحای  گونه به را خود ترفیع نامه آیین تواند می مؤسسه .شوند می مند بهره فرصتها تشویقی مزایای

 .شود گرفته نظر در مطالعاتی فرصت به شونده اعزام دانشیاران و استادان

 بایست می (آزمایشی رسمی و پیمانی یها دوره در الزامی مطالعاتی یها فرصت جز) مطالعاتی فرصت از مجدد استفاده برای -4-5

 این به نیز حقوق بدون مرخصی از استفاده مدت. باشد گذشته دوره آن اتمام از قبلی مطالعاتی فرصت دوره زمان برابر 5 کم دست

 .شود می اضافه مدت

 جامعه یا صنعت در کافی تجربه از علمی هیات  عضو اینکه خصوص در رئیسه هیات  تشخیص با خاص، بسیار موارد در :3 تبصره

 .کند می اجرا و تعیین جایگزین شرایط مؤسسه نباشد فراهم مطالعاتی فرصت امکان که ییها رشته در یا است برخوردار
 

                                                           
1 .Technology Gap Analysis 
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  متقاضی الزامات: ۵ ماده
 

 فعالیت دانشجویان راهنمایی و مشاوره در و است وقت تمام عملیاتی واحد در علمی هیات  عضو حضور وقت تمام یها دوره در -5-1

 .یابد می تقلیل نصف به موظف واحد وقت پاره یها دوره در .کند می

 .نیست دیگری سازمان در اشتغال به مجاز مطالعاتی فرصت دوره در علمی هیات  عضو -5-2

 معاونت به را خود کار پیشرفت ماه هر و کند اعالم عملیاتی واحد در را خود حضور برنامه علمی هیات  عضو است ضروری -5-3

 .است الزامی کامل گزارش ارائه نیز قرارداد انتهای در. دهد گزارش مؤسسه پژوهشی

 موضوعات و امور بهبود برای اصالحی پیشنهادهای و راهکارها همراه به را آن دستاوردهای دوره انتهای در بایست می متقاضی -5-4

 .دهد گزارش حاضر نامه شیوه 8 و 7 مواد اساس بر پژوهشی مهم

 

  عملیاتی واحد الزامات :6 ماده
 

 هیات  عضو پژوهشی برنامه در شده درج توافق مورد تسهیالت و امکانات مطالعاتی فرصت طول در است موظف عملیاتی واحد -6-1

 و مؤسسه بین قرارداد های پیوست از عملیاتی واحد تأیید نامه و مطالعاتی فرصت کاری برنامه .کند تأمین و تأیید رسما را علمی

 .است عملیاتی واحد

 التحقیق حق مؤسسه با پژوهشی قرارداد عقد طریق از علمی هیات  عضو به خود داخلی مقررات اساس بر عملیاتی واحد -6-2

 .کند نمی کسر باالسری قراردادها نوع این از مؤسسه .کند می پرداخت

 ریزی برنامه وقت اسرع در علمی، هیات  عضو پژوهشی برنامه اجرای برای مالی منابع تأمین به عملیاتی واحد اعالم صورت در -6-3

 دوره پایان در مربوطه مقررات و ضوابط رعایت ضمن علمی هیات  عضو قرارداد، طبق. کنند اقدام شده اعالم یها هزینه تأمین برای و

 .رساند می خود مؤسسه اطالع به را موارد و کند می تسویه را خود حساب مطالعاتی فرصت

 یها کنگره و سمینارها به فناورانه نوین اطالعات دریافت یا عضو تحقیقات نتایج نشر منظور به را علمی هیات  عملیاتی واحد -6-4

 ها پژوهش از حاصل نتایج فکری مالکیت خصوص در. شود می چاپ عملیاتی واحد توافق با مقاالت. کند می اعزام المللی بین علمی

 .شود می گیری تصمیم عملیاتی واحد و مؤسسه بین توافق اساس بر دوره این طی در
 

  مؤسسه اجرایی اقدامات و امتیازات: 7 ماده
 

 .کند می اجرایی اقدام مطالعاتی فرصت محل تأیید و عملیاتی واحدهای با هماهنگی خصوص در مؤسسه -7-1

 .کند می پرداخت وی استخدامی حکم با مطابق را علمی هیات  عضو مزایای و حقوق مؤسسه -7-2

 ارتقای اجرایی امتیازات ترفیع، در و گیرد نظر در اجرایی کار امتیازات زمره در را مطالعاتی فرصت دوره مؤسسه است ضروری -7-3

 .نمایند لحاظ علمی هیات  اعضای تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیرش سهمیه و مرتبه

 محاسبه عملیاتی واحد در علمی هیات  عضو حضور میزان اساس بر وقت پاره شرایط در مطالعاتی فرصت دوره مدت :۴ تبصره

 .شود می

 .شود می مند بهره متبوع عملیاتی واحد تسهیالت و ها حمایت از دوره طول در علمی هیات  عضو -7-4

 مالی پشتیبانی خویش علمی هیات  عضو از ها دوره گسترش برای مطالعاتی فرصت مدت در صالحدید به ها مؤسسه :۵ تبصره

 .کنند می
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  مطالعاتی فرصت گزارش: 8 ماده
 

 و کنند ارسال مؤسسه به را خود کار پیشرفت گزارش مقطع هر پایان در اند موظف مطالعاتی فرصت از کنندگان استفاده -8-1

 .دهند گزارش جامع طور به خود فعالیت درباره مطالعاتی فرصت مصوب دوره پایان از پس ماه 3 حداکثر

 طول در شاخص کار انجام چون هم مواردی. شود می ارزیابی و بررسی کننده اعزام مؤسسه در مطالعاتی فرصت یها گزارش -8-2

 طراحی مربوطه، عملیاتی واحد در کلیدی افراد همراه به بعدی قراردادهای عقد و همکاری یها زمینه و فنی یها برداشت فرصت،

 برای توصیه صنعت، موضوع با مرتبط اختراع ثبت یا مقاله چاپ عملیاتی، واحد همکاری با مدت کوتاه تخصصی آموزشی یها دوره

 کننده اعزام مؤسسه است معیارهایی جمله از پژوهشی یها طرح اجرای پیشنهاد و انسانی، منابع و فنی مدیریت وضعیت بهبود

 .کرد خواهد نظر اعالم آن درباره و بررسی را آن جزئیات

 .شد خواهد بعدی مطالعاتی فرصت از محرومیت و دوره شدن رد به منجر گزارش نبودن مقبول -8-3

 خصوص در خود دانشجویان تکمیلی تحصیالت یها نامه پایان تعریف با علمی هیات  عضو مطالعاتی فرصت دوره پایان از پس -8-4

 .بخشد می بهبود عملیات واحد در را شرایط عملیاتی واحد نیازهای

 و پژوهش معاونت اطالعاتی پایگاه در بعد سال ماه اردیبهشت پایان تا حداکثر سال هر را طرح اجرای از حاصل نتایج مؤسسه -8-5

 .کند می بارگذاری (افمپ) فناوری

 
  

 ابتدای از و رسید فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تصویب به 17/06/1397 تاریخ در تبصره ۵ و ماده 8 در نامه شیوه این

 .االجراست الزم 1398 سال

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ارزیابی دانش فنی نامه شیوه

 

 
 21/02/1398 زمان تصویب:

 21/02/1398 زمان اجرا:

 سازمانهیات رئیسه  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 ارزیابی دانش فنی نامه شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه

  

ارتقاء  نامه آیینها، درکنار  های سازمان در راستای تحقق آنهای علمی و صنعتی ایران و سیاست رسالت و اهداف سازمان پژوهش   

مرتبه اعضای هیأت علمی و اهتمام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایفای نقش مؤثر در ایجاد و توسعه فناوری در کشور و نیز 

سو و ابهامات در تعریف و شیوه ارزیابی دانش فنی از طرف دیگر و پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور، از یک نامهآیین

های خاتمه یافته در سازمان که یکی از پیش نیازهای آن تدوین دانش فنی است از جمله ازی طرحضرورت تجاری س چنین هم

های حوزه های حوزه دستگاهی و فناوریطور کلی به دو دسته فناوری هها بنامه بوده است. فناوریهای تدوین و ارائه این شیوهانگیزه

حوزه دستگاهی شامل مدارک و مستندات علمی و فنی است که جزئیات  هایاند. دانش فنی فناوری بندی شده فرایندی تقسیم

نماید و دانش فنی و عملکرد یک دستگاه یا ماشین به عنوان محصول را تعیین میها  آن ساخت و مونتاژ اجزاء، نحوه ارتباط

 گیرد. ید یک محصول را دربر میتول فرایندی مشتمل بر مستندات علمی و فنی است که جزئیات مربوط به فرایندی حوزه ها فناوری

ها و نماید. مالکنامه دانش فنی را به سطوح مختلف در سه دسته پایه، میانی و تجـاری سازی تقسیم بندی میاین شیوه   

باشد. بدیهی است در کنار ارزیابی دانش نامه میی مذکور موضوع و هدف اصلی این شیوهها های ارزیابی دانش فنی در ردهشاخص

 باشند. می نامه شیوهفنی، معیارهای تدوین و ارزش گذاری دانش فنی نیز مطرح هستند که فراتر از دامنه کاربرد این 

 

  نامه شیوهاهداف 

 

باشد.  ی میفرایندهای دستـگاهی و ی ارزیابی دانش فنی فناوری حوزهها و شاخص ها ارائه مالک نامه شیوههدف اصلی در این    

ی ارتقای ها نامه آیینی آمادگی فناوری، نحوه امتیاز دهی به دانش فنی در چارچوب ها امکان تطبیق سطوح دانش فنی با شاخص

مرتبه اعضای هیات علمی و استفاده از آن در سیاست گذاری یک مجموعه فعال در حوزه پژوهش و فناوری و نیز تسهیل و کمک به 

 روند. می به شمار نامه شیوهی خاتمه یافته سازمانی از دیگر اهداف این ها چارچوب بندی تجاری سازی طرح

 

 تعاریف :1ماده 

 

 های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش سازمان:

 های علمی و صنعتی ایران معاونت توسعه فناوری سازمان پژوهش معاونت:

 های علمی و صنعتی ایران آموزش سازمان پژوهشاداره کل پژوهش، فناوری و  اداره کل:

 شورای تخصصی پژوهش و فناوری شورا:

 کمیسیون تخصصی ارزیابی دانش فنی کمیسیون:

ی علمی و کسب تجربیات فنـی  ها ی علمی، فنی و اجرایی است که پس از انجام پژوهشها ای از اطالعات و داده مجموعه دانش فنی:

طـور مسـتقل دبـدون     فناوری معینی با سطح مشخص به صورت مسـتند گـردآوری و تـدوین گردیـده و بـه     و یا مهارتی در ارتباط با 
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وابستگی به دانش، مستندات و یا مهارت غیر( برای تولید یک محصول دکاال/ خدمات( و یا ساخت یک دستگاه مشخص قابل کـاربرد  

 سازی آن به اثبات رسیده باشد.  بوده و قابلیت پیاده

ست که در پاسخ به یک یا چند اها  آن ، اجزا، نحوه ارتباط و چیدمان2ها، مشخصاتها، ظرفیتای از قابلیت مجموعه :1فناوریمفهوم 

 شود. می نیاز فناورانه برگرفته از دانش پایه و تحقیقات کاربردی بیان

نسبت به  فرایندبه نمونه صنعتی آن یا یک یک تجهیز نسبت  5، و کارکرد4میزان نزدیکی و انطباق قابلیت، عملکرد :3سطح همانندی

 شود. می صنعتی آن که در سه سطح پایین، متوسط و باال تعریف فرایند

کنـد. در   مـی  که فناوری به شکلی که بیان شده است کـار  فناوری با ارائه شواهدی دال بر این 7اثبات کارآیی فناوری: 6اعتبار سنجی

 ، محاسبات تحلیلی و یا مدل استفاده نمود.8صحه گذاری شدهتوان از نتایج شبیه سازی  می این سطح

 باشد. می کارگیری عملی آن در محیط مشابه و یا محیط عملیـاتی هاثبات کارآیی فناوری با ب فناوری: 9اثبات تجربی

ی یا محیطـی  فرایند، اثبات تجربی و یا اعتبارسنجی مجموعه اجزای فناوری که عوامل 11محیطی است برای ارزیابی :10محیط مشابه

ـ        کارگرفتـه  هدر آن مطابق با محیط کار واقعی قابل کنترل یا شبیه سازی باشد. معموال بسترهای آزمـون بـه عنـوان محـیط مشـابه ب

 شوند.   می

 پس از قرار گرفتن در اختیار کاربرنهایی در آن کار خواهد کرد. فرایندمحیط نهایی است که  :12محیط عملیاتی

شود که از دانش فنی بـرای رسـیدن بـه هـدف مشـخص دتولیـد محصـول، نتـایج         ای گفته میفرد، گروه یا مجموعهبه  نهایی: کاربر

 برد.تحقیقاتی، خلق ثروت و غیره( بهره می

، ظرفیت، اجزا، نحوه ارتبـاط  ها ، قابلیتفرایندشود که در پاسخ به نیازهای مرتبط با  می به مجموعه تدابیری اطالق طراحی مفهومی:

 کنند. می را تعیین فرایندو کلیات ها  آن یدمانو چ

 و چیـدمان تجهیـزات   فراینـد ی مربوط بـه جزئیـات   ها های کامپیوتری، و نقشه ، مدلها مجموعه محاسبات، تحلیل طراحی تفصیلی:

 باشد. می

ای از محصول است که در محیط آزمایشـگاه بـا سـطح هماننـدی      نمونه ی(:فرایندی حوزه ها نمونه آزمایشگاهی )مربوط به فناوری

به منظور اثبات مفهوم فناوری بدون در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی و به صورت کامال کنترل شده تولید  فرایندپایین بین اجزای 

 شده است.

در تولید نمونه بنچ اسکیل با سطح همانندی متوسط ایجاد  فراینداجزای  ی(:فرایندی حوزه ها نمونه بنچ اسکیل )مربوط به فناوری

باشـد. نمونـه بـنچ اسـکیل جهـت      در حد متوسط بـه کمـک آن انجـام پـذیر مـی      13با قابلیت اطمینان فرایندشده و ارزیابی کارآیی 

 گردد. می تولید ی فنیها ، ایجاد و توسعه دادهفرایندکارگیری در محیط مشابه و به منظور اثبات تجربی، امکان سنجی  هب

                                                           
1 technology concept 
2 specifications 
3 fidelity 
4 performance 
5 function 
6 validation 
7 functionality 
8 verified 
9 demonstration 
10 relevant environment 
11 assessment 
12

 operational environment 
13 reliability  
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ای است که حاصل اجرای مرحلـه پـایلوت اسـت. اجـزای     نمونه ی(:فرایندی حوزه ها نمونه نیمه صنعتی)پایلوت( )مربوط به فناوری

به کمک آن با قابلیت اطمینـان بـاال قابـل ارزیـابی بـوده و بـه        1شود. کارآیی نهایی می در آن با سطح همانندی متوسط ایجاد فرایند

 شود.ی فنی در مواجهه با محیط عملیاتی ایجاد میها منظور امکان سنجی فناوری و توسعه داده

، نمونه پیش از تولیـد صـنعتی اسـت کـه در آن     1مطابق جدول شماره  ی(:فرایندی حوزه ها نمونه دمانستریشن )مربوط به فناوری

باشـد. ایـن    مـی  با سطح همانندی باال ایجاد شده است. کارآیی نهایی به کمک آن با قابلیت اطمینان باال قابـل ارزیـابی   فرایندای اجز

 شود. می ها و ارزیابی عوامل تولید اقتصادی و انبوه تولیدنمونه به منظور توسعه داده

ست که به صورت تولید انبوه در خط تولید رقابت پـذیر اقتصـادی و   ای انمونه ی(:فرایندی حوزه ها نمونه صنعتی )مربوط به فناوری

 در مقیاس تجاری تولید شده است.

 در گیریکـار  به جهت فناوری مفهوم اثبات منظور به که استای  نمونه ی حوزه دستگاهی(:ها آزمایشگاهی )مربوط به فناوری نمونه

 بـه   پایـه  کارآیی تنها و شود می برقرار پایین همانندی سطح با آن در اجزا بین رابطه و شود می گرفته خدمت به آزمایشگاهی محیط

 .باشد می ارزیابی قابل آن کمک

 گسـترش  و ایجـاد  و فنـاوری  سـنجی  امکـان  منظـور  به که استای  نمونه ی حوزه دستگاهی(:ها )مربوط به فناوری مهندسی نمونه

 تعریـف  متوسـط  همانندی سطح با آن در اجزا بین رابطه. شود می گرفته خدمت به مشابه محیط در گیریکار به جهت فنی یها داده

 .  باشد می متوسط حد در  اطمینان قابلیت با ارزیابی قابل آن کمک به  نهایی کارآیی و شود می

 به که باشد می شده ساخته نهایی فرم و شکل درای  نمونه ی حوزه دستگاهی(:ها )مربوط به فناوری (صنعتی نیمه) پروتوتایپ نمونه

 در فنـی  یهـا  داده توسـعه  و عملکردی ارزیابی منظور به نمونه این. است ارزیابی قابل باال اطمینان قابلیت با نهایی کارآیی آن کمک

 و تجـاری  مالحظـات  لـیکن  شـود  مـی  برقـرار  بـاال  همانندی سطح با آن در اجزا بین رابطه. شود می ساخته عملیاتی محیط با مواجه

 صـورت  به اولیه نمونه که نیست حدی در هنوز تولید آمادگی سطح دیگر عبارت به. است نشده گرفته نظر در آن تولید در اقتصادی

 .شود تولید اقتصادی غیر شکل به و تر گران بسیار اولیه نمونه است ممکن و باشد شده تولید اقتصادی

 بـاال  قابلیـت  بـا  آن در نهایی کارآیی که نهایی شکل و فرم در استای  نمونه ی حوزه دستگاهی(:ها صنعتی )مربوط به فناوری نمونه

 بـین  رابطـه . شـود  مـی  ساخته کاربرنهایی استفاده منظور به و است عملیاتی محیط در گیریکار به قابل نمونه این. است ارزیابی قابل

 سـاخته  اقتصـادی  پـذیر  رقابـت  تولید فرایند یک در تجاری صورت به و شود می تعریف باال همانندی سطح با صنعتی نمونه در اجزا

 .است شده

 

 یفرایندی حوزه ها دسته بندی و سطح بندی دانش فنی فناوری :2ماده 

 

شود که هر دسته در سه سطح به  می ی به سه دسته پایه، میانی و تجاری سازی تقسیم بندیفرایندی حوزه ها دانش فنی فناوری   

 شود. می شرح زیر سطح بندی

 پایه دمفهوم فناوری( دانش فنی -2-1

دانش فنی پایه مجموعه مستنداتی است که بر پایه دانش پایه و تحقیقات کاربردی به منظور خلق و شکل گیری مفهوم فناوری و    

 ی قابـل انتظـار در ایـن دسـته    ها شود. مقاالت علمی، ثبت اختراع و طراحی مفهومی از خروجی می اثبات امکان پذیر بودن آن ایجاد

 تشریح گردیده است.( 1دشد. سطوح دانش فنی پایه در جدول با می

 

 

                                                           
1 final functionality  
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 یفرایندهای حوزه جدول سطح بندی دانش فنی پایه مربوط به فناوری (1)جدول 

 *گیرد می آنچه مورد ارزیابی قرار دستاوردهای قابل انتظار توصیف دانش فنی پایه سطح

سطح 

 یک

ایجاد، توسعه یا فهم 

 اصول پایه

پایه شامل اصول علمی، روابط تدوین دانش 

 ، مطالعات و غیرهها ها، تحلیل و فرمول

 مقاله

 گزارش علمی

 ( مقاله1

 ( گزارش علمی2

سطح 

 دو

بندی مفهوم  فرمول

 فناوری
 نوآوری و تعیین کاربردهای عملی

مقاله، گزارش علمی و ثبت 

 اختراع

 ( مقاله1

 ( گزارش علمی2

 ( ثبت اختراع3

سطح 

 سه

 اثبات یا امکان

سنجی مفهوم 

 فناوری

ی تجربی یا انجام ها انجام مرحله آزمون

تحلیل به منظور بررسی امکان سنجی 

 واثبات مفهوم

مقاله، گزارش علمی، ثبت 

 اختراع و

 طراحی مفهومی

طراحی مفهومی دبه همراه مقاله، 

 گزارش علمی، ثبت اختراع(

 مورد ارزیابی قرار گیردتواند همزمان در خصوص یک دانش فنی  می یک یا چند معیار *
 

 دانش فنی میانی دتوسعه فناوری( -2-2

مجموعه مستندات الزم در خصوص توسعه فناوری و گذر از مرحله پژوهش به مرحله تجاری سازی شامل ساخت و آزمون نمونه    

د. به بیان دیگر دانش فنی ده می آزمایشگاهی، بنچ اسکیل و پایلوت، طراحی و ساخت بسترهای آزمون دانش فنی میانی را تشکیل

جهت تولید محصول برپایه مفهوم فناوری  فرایندمیانی مجموعه مستنداتی است که به منظور اثبات عوامل فنی و عملکردی مناسب 

تشریح گردیده  (2ددر سطوح آزمایشگاهی، بنچ اسکیل و پایلوت توسعه یافته است. سطوح مختلف دانش فنی میانی در جدول 

 است.

 

 یفرایندهای حوزه جدول سطح بندی دانش میانی مربوط به فناوری (2)جدول 

 خصوص یک دانش فنی مورد ارزیابی قرار گیرد تواند همزمان در می یک یا چند معیار *
 

 دانش فنی تجاری سازی دتولید اقتصادی و رقابت پذیر(-2-3

ی دمانستریشن و صنعتی، اجرای مراحل ها مجموعه مستندات الزم برای تولید اقتصادی و رقابت پذیر در بازار شامل ساخت نمونه   

 شود.در شرایط عملیاتی، دانش فنی تجاری سازی را شامل میتجاری سازی و ارزیابی محصول نهایی توسط کاربر 

 تشریح گردیده است.( 3دسطوح مختلف دانش فنی تجاری سازی در جدول 

 

 

 

 *گیرد آنچه مورد ارزیابی قرار می دستاورد قابل انتظار توصیف دانش فنی میانی سطح

سطح 

 یک

تولید در مقیاس 

 آزمایشگاهی

محصول با سطح همانندی پایین 

در مشخصات فنی و تولیدی در 

 محیط آزمایشگاه تولید شده است 

تولید نمونه 

 آزمایشگاهی
 بنچ اسکیل/ مستندات ساخت نمونه دآزمایشگاهی/ (1

 پایلوت(

 های سطح همانندی شاخص (2

 مشابه( معیارهای محیط دآزمایشگاهی/ (3

 آزمایشگاهی/ی تجربی بر اساس نمونه دها نتایج آزمون (4

 پایلوت( بنچ اسکیل/

 (FSگزارش توجیه فنی و اقتصادی د (5

سطح 

 دو
 تولید بنچ اسکیل

محصول با سطح همانندی متوسط 

در مشخصات فنی و تولیدی در 

 محیط مشابه تولید شده است

تولید نمونه بنچ 

 اسکیل

سطح 

 سه
 مرحله پایلوت

محصول با سطح همانندی باال در 

مشخصات فنی و تولیدی در 

 محیط مشابه تولید شده است

 تولید نمونه پایلوت
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 یفرایندهای حوزه جدول سطح بندی دانش فنی تجاری سازی مربوط به فناوری (3)جدول 

 *گیرد  می مورد ارزیابی قرارآنچه  دستاوردهای قابل انتظار توصیف دانش فنی تجاری سازی سطح

سطح 

 یک

اثبات تجربی فناوری در 

 محیط عملیاتی

محصول با سطح همانندی باال در 

مشخصات فنی و تولیدی در 

 محیط عملیاتی تولید شده است

 تولید نمونه دمانستریشن 

 مستندات ساخت نمونه دمانستریشن (1

 ی سطح همانندیها شاخص (2

 ی محیط عملیاتیها شاخص (3

ی تجربی بر اساس ها آزموننتایج  (4

 نمونه پایلوت

 (BPطرح کسب و کار د (5

سطح 

 دو
 طراحی تولید

طراحی تولید بر پایه نتایج 

ی نمونه دمانستریشن در ها آزمون

محیط عملیاتی و نهایی سازی 

مرحله طراحی نمونه صنعتی انجام 

 شده است

 طراحی نمونه صنعتی

 تولید فرایندطراحی 

 ( طراحی نمونه صنعتی1

 طراحی خط تولید (2

 (BP( طرح کسب و کار د3

سطح 

 سه

سیستم واقعی در محیط 

 عملیاتی کار کرده است

نمونه صنعتی ساخته شده توسط 

گرفته و مورد  کار بهکاربرنهایی 

 ارزیابی قرار گرفته است

تولید نمونه صنعتی و 

 اجرای

 خط تولید

تولید اقتصادی و رقابت پذیر در بازار و 

 نهایی از عملکرد محصولتایید کاربر 

 تواند همزمان در خصوص یک دانش فنی مورد ارزیابی قرار گیرد می یک یا چند معیار *

 

ی آزمایشگاهی، بنچ اسکیل، پایلوت دنیمه صنعتی(، ها ی شامل نمونهفرایندهای حوزه ها مربوط به فناوریویژگی انواع نمونه   

 به صورت مختصر دسته بندی و ارائه شده است. (4ددمانستریشن و صنعتی در جدول 

 

 یفرایندهای حوزه مربوط به فناوری ها تعریف و چکیده مشخصات نمونه (4)جدول 

 نمونه
سطح 

 همانندی
 محیط 

قابلیت ارزیابی 

 سطح کارآیی

قابلیت 

 اطمینان
 سطح دانش فنی هدف از ساخت

نمونه 

 آزمایشگاهی
 پایین کارآیی پایه آزمایشگاهی پایین

اثبات تجربی مفهوم فناوری در محیط 

 آزمایشگاهی

سطح یک دانش فنی 

 میانی

نمونه بنچ 

 اسکیل
 متوسط کارآیی متوسط مشابه متوسط

اثبات تجربی، امکان سنجی فناوری، ایجاد و 

ی فنی برای ارزیابی عملکردی ها گسترش داده

 در مواجه با محیط مشابه

سطح دو دانش فنی 

 میانی

پایلوت نمونه 

 دنیمه صنعتی(
 باال کارآیی نهایی عملیاتی متوسط

ی فنی در ها ارزیابی عملکردی و توسعه داده

 مواجه با محیط عملیاتی

سطح سه دانش فنی 

 میانی

نمونه 

 دمانستریشن
 باال کارآیی نهایی عملیاتی باال

توسعه داده و ارزیابی پارامترهای تولید اقتصادی 

 و انبوه

سطح یک دانش فنی 

 تجاری سازی

 تولید اقتصادی و رقابت پذیر در بازار باال کارآیی نهایی عملیاتی باال نمونه صنعتی
سطح سه دانش فنی 

 تجاری سازی

 

 ی حوزه دستگاهیها دسته بندی و سطح بندی دانش فنی فناوری :3ماده 
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شود که هر دسته در سه سطح  می تقسیم بندیی حوزه دستگاهی به سه دسته پایه، میانی و تجاری سازی ها دانش فنی فناوری   

 شود. می به شرح زیر سطح بندی

 دانش فنی پایه دمفهوم فناوری( -3-1

رود که بر پایه دانش پایه و تحقیقات کاربردی به منظور خلق و شکل گیری  می دانش فنی پایه مجموعه مستنداتی به شمار   

ی قابل انتظار در این ها شود. مقاالت علمی، پتنت و طراحی مفهومی از خروجی می دمفهوم فناوری و اثبات امکان پذیر بودن آن ایجا

 تشریح گردیده است. (5دباشد. سطوح مختلف دانش فنی پایه در جدول  می دسته

 

 های حوزه دستگاهیجدول سطح بندی دانش فنی پایه مربوط به فناوری (5)جدول 

 *گیرد می آنچه مورد ارزیابی قرار انتظاردستاوردهای قابل  توصیف دانش فنی پایه سطح

سطح 

 یک

ایجاد، توسعه یا فهم 

 اصول پایه

تدوین دانش پایه شامل اصول علمی، روابط 

 ، مطالعات و غیرهها ها، تحلیل و فرمول

 مقاله

 گزارش علمی

 ( مقاله1

 ( گزارش علمی2

سطح 

 دو

بندی مفهوم  فرمول

 فناوری
 نوآوری و تعیین کاربردهای عملی

مقاله، گزارش علمی و ثبت 

 اختراع

 ( مقاله1

 ( گزارش علمی2

 ( ثبت اختراع3

سطح 

 سه

اثبات یا امکان سنجی 

 مفهوم فناوری

ی تجربی یا انجام تحلیل ها انجام فاز آزمون

به منظور بررسی امکان سنجی و اثبات 

 مفهوم

مقاله، گزارش علمی، ثبت 

 طراحی مفهومی اختراع و

همراه مقاله، طراحی مفهومی دبه 

 گزارش علمی، ثبت اختراع(

 تواند همزمان در خصوص یک دانش فنی مورد ارزیابی قرار گیرد می یک یا چند معیار *

 

 دانش فنی میانی دتوسعه فناوری( -3-2

مجموعه مستندات الزم در خصوص توسعه فناوری و گذر از فاز پژوهش به فاز تجاری سازی شامل ساخت و آزمون نمونه    

 آزمایشگاهی، طراحی تفصیلی، ساخت و آزمون نمونه مهندسی، طراحی و ساخت بسترهای آزمون، دانش فنی میانی را تشکیل

دهد. به بیان دیگر دانش فنی میانی مجموعه مستنداتی است که به منظور اثبات عوامل فنی و عملکردی مناسب دستگاه جهت  می

آزمایشگاهی و نمونه مهندسی توسعه یافته است. سطوح مختلف دانش فنی میانی در تولید محصول برپایه مفهوم فناوری در سطوح 

  تشریح گردیده است. (6دجدول 

 *گیرد آنچه مورد ارزیابی قرار می دستاورد قابل انتظار توصیف دانش فنی میانی سطح

سطح 

 یک

اثبات تجربی فناوری 

در محیط 

 آزمایشگاهی

نمونه آزمایشگاهی ساخته شده، 

ارتباط بین اجزا با سطح همانندی 

پایین برقرار شده است و نتایج 

آزمون در محیط آزمایشگاهی حاصل 

 شده است.

ساخت نمونه 

 آزمایشگاهی

 مستندات ساخت نمونه آزمایشگاهی (1

 های سطح همانندی شاخص (2

 معیارهای محیط آزمایشگاهی (3

های تجربی بر اساس نمونه  نتایج آزمون (4

 آزمایشگاهی

سطح 

 دو
 اعتبار سنجی فناوری 

سیستم با سطح همانندی متوسط از 

های مهندسی یا شبیه  طریق تحلیل

سازی اعتبار سنجی شده و طراحی 

 شود.  تفصیلی بر پایه آن انجام می

 طراحی تفصیلی

 ها  نتایج اعتبار سنجی شامل نتایج تحلیل (1

 مستندات طرح تفصیلی (2

 های سطح همانندی شاخص (3

سطح 

 سه

فناوری اثبات تجربی 

 در محیط مشابه

نمونه مهندسی بر اساس طراحی 

تفصیلی ساخته شده، ارتباط بین 

اجزا با سطح همانندی متوسط برقرار 

( ساخت بستردهای( 1

 آزمون

( ساخت نمونه 2

 مستندات ساخت نمونه مهندسی (1

 های سطح همانندی شاخص (2

تواند شامل  رهای محیط مشابه دمیمعیا (3
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جدو

 (6)ل 
جدول 

 های حوزه دستگاهیسطح بندی دانش میانی مربوط به فناوری
 ارزیابی قرار گیردتواند همزمان در خصوص یک دانش فنی مورد  می یک یا چند معیار *

 دانش فنی تجاری سازی دتولید اقتصادی و رقابت پذیر( -3-3

مجموعه مستندات الزم برای ساخت و اجرای مراحل تجاری سازی شامل ساخت نمونه اولیه، طراحی و ساخت نمونه صنعتی،    

شود. سطوح  می جاری سازی را شاملطراحی خط تولید، و ارزیابی محصول نهایی توسط کاربر در شرایط عملیاتی، دانش فنی ت

 تشریح گردیده است. (7دمختلف دانش فنی تجاری سازی در جدول 

 

 های حوزه دستگاهیجدول سطح بندی دانش فنی تجاری سازی مربوط به فناوری (7)جدول 

 *گیرد می آنچه مورد ارزیابی قرار دستاوردهای قابل انتظار توصیف دانش فنی تجاری سازی سطح

سطح 

 یک

اثبات تجربی فناوری در 

 محیط عملیاتی

نمونه پروتوتایپ یا نیمه صنعتی 

ساخته شده و در محیط 

عملیاتی مورد ارزیابی قرار 

 گرفته است
 ساخت نمونه پروتوتایپ 

 مستندات ساخت نمونه پروتوتایپ (1

 ی سطح همانندیها شاخص (2

 ی محیط عملیاتیها شاخص (3

ی تجربی بر اساس ها نتایج آزمون (4

 پروتوتایپنمونه 

 (BPطرح کسب و کار د (5

سطح 

 دو
 طراحی تولید

طراحی تولید بر پایه نتایج 

ی نمونه پروتوتایپ یا ها آزمون

نیمه صنعتی در محیط عملیاتی 

و نهایی سازی فاز طراحی نمونه 

 صنعتی

 طراحی نمونه صنعتی

 تولید فرایندطراحی 

 طراحی نمونه صنعتی (1

 طراحی خط تولید (2

 (BPطرح کسب و کار د (3

سطح 

 سه
 ساخت/تولید نمونه صنعتی

نمونه صنعتی ساخته، توسط 

کاربر به کار گرفته و ارزیابی 

 شده است

 ساخت/تولید نمونه صنعتی
تولید اقتصادی و رقابت پذیر در بازار و 

 تایید کاربر نهایی از عملکرد دستگاه

 قرار گیردتواند همزمان در خصوص یک دانش فنی مورد ارزیابی  می یک یا چند معیار *

 

ی آزمایشگاهی، مهندسی، پروتوتایپ دنیمه صنعتی(، و ها های حوزه دستگاهی شامل نمونهمربوط به فناوری ها ویژگی انواع نمونه

 به صورت مختصر دسته بندی و ارائه شده است. (8دصنعتی در جدول 

 

 یهای حوزه دستگاهمربوط به فناوری ها تعریف و چکیده مشخصات نمونه (8)جدول 

 نمونه
سطح 

 همانندی

محیط 

 گیری کار به

قابلیت ارزیابی 

 سطح کارآیی

قابلیت 

 اطمینان
 سطح دانش فنی هدف از ساخت

نمونه 

 آزمایشگاهی
 پایین کارآیی پایه آزمایشگاهی پایین

اثبات مفهوم تجربی فناوری 

 در محیط آزمایشگاهی
 سطح یک دانش فنی میانی

 متوسط نهاییکارآیی  مشابه متوسط نمونه مهندسی

ی ها ایجاد و گسترش داده

فنی و یا ارزیابی عملکردی در 

 مواجه با محیط مشابه

 سطح سه دانش فنی میانی

سطح یک دانش فنی تجاری ارزیابی عملکردی و توسعه  باال کارآیی نهایی عملیاتی باالنمونه 

شده است و نتایج آزمون در محیط 

 مشابه حاصل شده است.

 طراحی و ساخت بستردهای( آزمون باشد( مهندسی

های تجربی بر اساس نمونه  نتایج آزمون (4

 مهندسی در محیط مشابه
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ی فنی در مواجه با ها داده پروتوتایپ

 محیط عملیاتی

 سازی

 استفاده کاربرنهایی باال کارآیی نهایی عملیاتی باال نمونه صنعتی
سطح سه دانش فنی تجاری 

 سازی

 

 پذیرش تقاضاهای ارزیابی دانش فنی :4ماده 

 

گیرد. ارزیابی  می کده ذیـربط به معاونت انجاماست مکتوب رییس پژوهشارزیابی دانش فنی متعلق به سازمـان با درخو فرایند -4-1

ی آتی ها پیش بینی نشده است و این موضوع به بررسی نامه شیوهدانش فنی که به سازمان تعلق نداشته باشد در این نسخه از 

 موکول گردیده است.

 

 روش بررسی و ارزیابی دانش فنی :5ماده 

 

 بررسی اولیه-5-1

 پذیرد.  می اداره کل صورتبررسی اولیه دانش فنی به منظور تعیین زمینه تخصصی در    

 کارشناسی علمی و فنی -5-2

مدیر کل پژوهش، فناوری و آموزش نسبت به تعیین داور تخصصی اقدام و کلیه مستندات و مدارک مربوطه را در اختیار ایشان    

کمیسیون حضور  دهد. داور پس از بررسی علمی و فنی، موضوع را جهت طرح در کمیسیون پیشنهاد و در جلسه داوری می قرار

نماید. کمیسیون نیز پس از بررسی نظرات داور در خصوص تایید و سطح بندی دانش فنی بر  می یافته و نظر تخصصی خود را مطرح

گردد. به  می بندی نظر کمیسیون به عنوان پیشنهاد جهت تصویب به شورا ارجاع نماید. در نهایت جمع می اقدام نامه شیوهمبنای این 

 نجام مراحل زیر ضروری است.این منظور ا

 گردد. می ی مربوطه، و نتایج آزمون در تعامل با متقاضی به نحو مقتضی اخذها کلیه مستندات علمی و فنی، تاییدیه -الف

گردد  می قرارداد محرمانگی با داور دداخل یا خارج از سازمان( جهت حفظ اسرار و جزئیــات دانش فنـــی منعقد -ب

 ارائه شده است(. 1پیوست شماره دقرارداد تیپ در 

ررسی دقیق مستندات و مدارک الزم جهت تعیین سطح دانش فنی توسط داور تخصصی صورت پذیرفته و ایشان ب -ج

ی حوزه ها به ترتیب مربوط به فناوری نامه شیوهاین  3و  2ی شماره ها ضمن تکمیل فرم داوری ارزیابی دانش فنی دپیوست

 نماید.  می الاره کل جهت طرح در جلسه شورا ارسهاد خود را به ادی و دستگاهی( پیشنفرایند

تواند از همکاری سایر مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و نخبگان صنعتی جهت  می در صورت لزوم دبیر کمیسیون: 1تبصره

 بررسی تقاضا و ارزیابی دانش فنی استفاده نماید.

 سازمان پس از تایید معاونت توسعه فناوری از طریق امور مالی سازمان قابل پرداخت پرداخت حق الزحمه داوران خارج از :2تبصره 

 باشد. می

 داری مدارک و مستندات بایگانی و نگه -5-3

گردد. نتیجه رای صادر شده  می داری کلیه مدارک و مستندات در پرونده ثبت گردیده و به صورت محرمانه در بایگانی اداره کل نگه

 باشد.  می کل قابل استعالم از طریق اداره

 

 کمیسیون : 6ماده 
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 ترکیب کمیسیون  -6-1

 باشد. می اعضای کمیسیون به شرح زیر

 معاون توسعه فناوری سازمان دبه عنوان رییس کمیسیون( -

 مدیرکل پژوهش، فناوری و آموزش سازمان دبه عنوان دبیر کمیسیون( -

 سازمانمدیرکل دفتر مالکیت فکری و تجاری سازی  -

ی ها ییس پژوهشکده مرتبط با موضوع تخصصی در صورتی که زمینه تخصصی دانش فنی با موضوع فعالیت یکی از پژوهشکدهر -

 سازمان تطابق داشته باشد.

سه نفر از صاحبنظران و خبرگان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و یا خارج از سازمان به پیشنهاد مدیر کل پژوهش،  -

 و آموزش و حکم معاون توسعه فناوری به عنوان عضو حقیقی کمیسیون فناوری

دو نفر از صاحبنظران و خبرگان با زمینه تخصصی مرتبط به پیشنهاد مدیر کل پژوهش، فناوری و آموزش و دعوت معاون توسعه  -

 فناوری به عنوان اعضای مدعو کمیسیون

 وظایف و اختیارات کمیسیون  -6-2

 باشد. می کمیسیون شامل موارد زیروظایف و اختیارات 

 برگزاری جلسات به منظور بررسی نتیجه داوری تخصصی -الف

ی ارزیابی دانش فنی به شورای تخصصی پژوهش و ها ارائه پیشنهاد در خصوص قابلیت تایید و تعیین سطح پرونده -ب

 فناوری جهت تصویب نهایی

 به مراجع باالتر نامه شیوهبازنگری، اصالح و پیشنهاد  -ج

 برعهده اداره کل خواهد بود.  ها کلیه مکاتبات، تنظیم صورتجلسات، اعالم نتیجه تصمیم شورا، و صدور دعوتنامه-6-3

 شود. می جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضای دعوت شده تشکیل -6-4

 باشند. می کلیه اعضای کمیسیون دارای حق رای -6-5

شود و هر مصوبه با رای موافق اکثریت نسبی دنصف به عالوه یک(  می جلسات کمیسیون به صورت علنی انجامرای گیری در  -6-6

 اعضای شورا نافذ است.

 تواند جهت ارائه توضیحات از متقاضی دعوت به عمل آورد. می در صورت ضرورت دبیر شورا -6-7

 شود. می داور به عنوان عضو موقت بدون حق رای به جلسات دعوت -6-8

 

 ابالغ رای شورا :7ماده 

 

در صورت تصویب و پس از تعیین سطح دانش فنی، ابالغیه ارزیابی دانش فنی صادر و از طریق اداره کل با امضای معاون توسعه    

 شود. می فناوری به متقاضی تقدیم

 معاونت به متقاضی اعالم خواهد شد.رسمی از طرف ای  در صورت عدم تصویب و یا نقص در مستندات، موضوع طی نامه :3تبصره 

 

 

به تصویب هیات رییسه سازمان رسید و از  21/02/1398پیوست در تاریخ  3تبصره و  3ماده و  7نامه در  این شیوه

 باشد. می سال معتبر و قابل اجرا 2تاریخ ابالغ به مدت 
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 1پیوست 

 

 قرارداد دوجانبه محرمانگی

 

به نشانی  وسیله و فی ما بین ...................... هاطالعات باجرای محرمانگی این قرارداد، حاکم بر چگونگی 

 ...........از تاریخ دتاریخ قرارداد اجرا(............. به نشانی ................................................  و .......................... ................................................ 

 باشد. می

 

فنی مرتبط .................. معنی هر گونه اطالعات فنی و غیر به "اطالعات محرمانه"بر این اساس  تعریف اطالعات محرمانه:-1

های اختراع  شود که شامل و نه محدود به الف( اختراعات و درخواست می وسیله هر یک از طرفین به دیگری ارائه است که به

ها(،  ها دنقشه های اولیه، رسم ، فنون ، طرحها اسرار تجارت و ج( اطالعات حق چاپ دکپی رایت( د( اطالعات انحصاری، ایدهب( 

ها(،  ها، تجهیزات، محاسبات عددی دالگوریتم ها داطالعات فنی(، فرایندها، دستگاه ها، ابتکارات، دانش آثار تالیفی، نمونه

منبع نرم افزار و قواعد مرتبط با خدمات و محصوالت پیشنهادی هر یک از طرفین در حال ی نرم افزار، مستندات ها برنامه

نظیر تحقیق، کار تجربی، توسعه، ها  آن وجود آید، و بدون محدودیت شامل اطالعات مربوط به هحاضر یا آنچه که در آینده ب

های مشتری، سرمایه  یدها، تولیدات، فهرستمشخصات و جزئیات طراحی، مهندسی، اطالعات مالی، تقاضاهای تدارکاتی، خر

 ی تجاری، بازار فروش و حراج کاال، طرحها و اطالعات بازاریابیها گذاران، کارکنان، ارتباطات قراردادی و تجاری، پیش بینی

 برای شخص سوم فاش ننماید.ها  آن نماید می باشد که طرف قرارداد تعهد می

عات محرمانه در برگیرنده مدارک مشهود دشامل و نه محدود به نرم افزار، سخت اگر اطالشناسایی اطالعات محرمانه:  -2

را محرمانه قلمداد نمود و حتی ها  آن توان می ی اولیه و الگوها( باشدها ها، نوارها، نمونه ، نمودارها، جداول، دیسکها افزار، نقشه

توان  می اطالعات محرمانه به صورت لسانی یا بصری افشاء شوندباشد. اگر این  نیز اطالعات محرمانه میها  آن شرح مشابهی از

 آن را به عنوان افشاء اطالعات در بازه زمانی محرمانگی شناخت.

تعهدات هر یک از طرفین بر اساس این توافق نامه، در ارتباط با هر بخشی از اطالعات موارد استثناء در اطالعات محرمانه:  -3

فسخ خواهد شد که طرف گیرنده اطالعات به صورت مستند ثابت کند که: الف( زمانی که اطالعات محرمانه طرف دیگر زمانی 

واسطه  هطرف دیگر قرارداد، به گیرنده اطالعات آن انتقال داده شد آن اطالعات در معرض عموم بوده باشند. ب( اگر اطالعات ب

بگیرد و گیرنده اطالعات در این رابطه تقصیری نداشته باشد. طرف دیگر قرارداد در بازه زمانی محرمانگی در معرض عموم قرار 

ج( زمانی که اطالعات در مالکیت گیرنده اطالعات باشد و هیج تعهدی در مورد محرمانه بودن نداده باشد و طرف دیگر قرارداد 

نحو مقرر به گیرنده اطالعات  اطالعات را بدون اخذ تعهد به ایشان منتقل کرده باشد د( زمانی که طرف قرارداد اطالعات را به

طور مستقل توسعه داده شود،  کارکنان و عوامل گیرنده اطالعات آن به وسیله بهآن منتقل کرده باشد ه( زمانی که اطالعات 

بدون رجوع به اطالعات رد و بدل شده فی مابین طرف قرارداد و گیرنده اطالعات اطالعات محرمانه و( زمانی که اطالعات 

ایجاد ها  آن که تعهدات محرمانگی فی ما بین طرف دیگر قرارداد به شخص سوم غیر مرتبط ارائه شده باشند بدون این وسیله به

های دولتی بر اساس قانون  شده باشد. ز( زمانی که افشاء اطالعات بدلیل صدور حکم دادگاه معتبر یا دیگر نهادها و سازمان

ن قرارداد صورت گرفته باشد. ح( اگر در زمان افشاء اطالعات این اطالعات به موجود یا به منظور احصاء حقوق از طرفین ای

عنوان محرمانه مشخص نشده باشند و توسط طرف دیگر به صورت لسانی و بصری افشا شوند و در زمان افشاء این اطالعات به 

 عنوان اطالعات محرمانه تلقی نخواهد شد.

نماید که در همه وقت و علی رغم پایان و انقضاء این قرارداد، کامال  می اد توافقهر طرف قرارد راهبری اطالعات محرمانه: -4

محرمانگی اطالعات محرمانه طرف دیگر قرارداد را حفظ نماید و آن را برای طرف سومی مگر با توافق کتبی طرف دوم افشاء "
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را برای هیچ هدف دیگری به غیر از ننماید و اطالعات محرمانه 

.................................................................................................................... 

 .با طرف دوم در این توافقنامه استفاده نخواهد نمود

یا هر طرف فقط وقتی اجازه دسترسی به اطالعات محرمانه را به طرف دیگر میدهد که استفاده کننده از کارکنانش بوده 

که ملزم به رعایت تعهدات  نماینده مجاز نیاز به دانستن آن داشته و کسی باشد که قرارداد محرمانگی را امضاء کرده یا این

 محرمانگی حداقل محدود به محتوای ذکر شده در اینجا باشد.

 یا شرکتش را افزایشگیرنده اطالعات ممکن است زمانی که دانش و تجربه مربوط به خود  دانش باقی مانده در ذهن: -5

دهد این دانش حفظ شده به شکل نامحسوس در ذهن کارکنان، گردانندگان، پیمانکاران و مشاوران باقی بماند بنابراین این  می

نماید.  می این توافقنامه تبعیت 4شوند. مادامی که گیرنده از بخش  می اطالعات به عنوان اطالعات محرمانه افشاء شده تلقی

تواند به صورت عمومی مشابه به اطالعات محرمانه باشد را  می نوعی از دانش، تجربه و یا مالکیت فکری کهممکن است وی 

توسعه، افشاء، بازاریابی، انتقال و یا استفاده نماید. در این صورت دهنده اطالعات هیچ گونه حقی در این نوع دانش، تجربه و 

ذ غرامت مرتبط با استفاده از این نوع دانش، تجربه و مالکیت فکری هیچ حقی مبنی بر اخ چنین هممالکیت فکری ندارد 

 نداشته و همینطور گیرنده هیچ حقی از مناسبات تجاری دهنده اطالعات نخواهد داشت.

بر این قرارداد............ سال پس از تاریخ تنفیذ پایان خواهد یافت. تعهدات گیرنده اطالعات مدت و تاریخ انقضاء قرارداد:  -6

 و حتی توسط وراث، جانشینان و افرادی که کار بهیابد نیز تداوم میپایان مهلت قرارداد فی مابین  پس از اساس این قرارداد

باشد. به محض پایان و انقضاء مهلت قرارداد یا به محض  می ساله الزام آور و غیر قابل فسخ 5واگذار شده برای یک دوره ها  آن

تمامی مدارک، مسندات، مواد محسوس و نیز تمامی "رارداد، طرف گیرنده باید فورا درخواست کتبی طرف دیگر ق

لذا پس از پایان مدت قرارداد نیز  که نشانه محرمانگی اطالعات است را به طرف دهنده باز گرداند.ها  آن یها رونوشت

 محرمانگی همچنان تداوم خواهد یافت و باید به شرح مذکور رعایت شود.

نماید که الف( امتیاز حقوقی الزم برای وارد شدن و اجرای  می هر طرف قرارداد به طرف دیگر اعالم و تضمین: ها تضمین -7

باشد که مطابق با مدت آن قابل اجرا است. ج(  می باشد. ب( این قرارداد شامل تعهدات الزام آور حقوقی می این قرارداد را دارا

منتج به هیچ تعهد یا تخلف از ها  آن فشاء سازی اطالعات محرمانه برای گیرندهروش انجام و اجرا بر اساس قرارداد شامل ا

 تعهدی و یا نقض عهد نشده و یا تضییع حقوق در ارتباط با طرف سوم نخواهد شد.

ی نرم افزاری طرف دیگر دارای اطالعات ها نمایند که برنامه می هرکدام از طرفین قرارداد توافق منع مهندسی معکوس: -8

نماید که از تغییر، مهندسی معکوس، شکستن قفل نرم افزاری، خلق هر اثر  می مانه ارزشمند است و هر طرف توافقمحر

ی نرم افزاری در اطالعات محرمانه اجتناب نماید و بدون رضایت ها دیگری مبتنی بر آن و استفاده مجدد غیر مجاز از برنامه

 جام این امور ننماید.کتبی اولیه طرف طرف دیگر قرارداد اقدام به ان

پذیرند که اطالعات افشاء شده محرمانه متعاقب این توافقنامه هیچ گونه  می طرفین توافق کرده وعدم اعطای حقوق:  -9

هیچ حقی از  رف دریافت کننده اطالعات محرمانهط چنین همامتیاز یا حقوق مالکیتی برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد، و 

 اختراع، ثبت اختراع، کپی رایت، عالیم تجاری و دیگر حقوق مالکیت فکری که بر اساس این اطالعات محرمانه بوجود آمده یا

هیچ یک از طرفین حق ندارد هیچ محصول یا دیگر موارد استفاده شده، ثبت شده و منتج از اطالعات  چنین همآیند، ندارد.  می

 داد را به هر منظوری ساخته، استفاده نموده یا بفروشد.محرمانه طرف دیگر قرار

تواند ضررهای جبران ناپذیری به  می دارد که تخطی از این توافقنامه می گیرنده اطالعات اذعانجبران خسارات عادالنه:  -10

 ه و جبران ضررهای مالیخسارات عادالن و مطالبه اطالعات محق به پیگیری قانونیاین دهنده اطالعات وارد نماید که به دلیل 

 باشد. می و معنوی
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 گیرنده اطالعات محرمانه موظف و متعهد به اتخاذ تدابیر مناسب به منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطالعات دریافتی -11

 باشد. می

 رارداد.وسیله بدون کسب اجازه از طرف ق خودداری از هرگونه نسخه برداری از اطالعات دریافتی به هر عنوان و به هر -12

مسئولیت طرف قرارداد )گیرنده اطالعات محرمانه( در قبال افشای اطالعات محرمانه از سوی کارکنانش مسئولیت  -13

 باشد. می تضامنی

هیچ طرفی بدون رضایت کتبی طرف دیگر نمی تواند این قرارداد را به طرف سوم یا نهاد دیگری انتقال یا واگذار متفرقه:  -14

باشد.  رای قانون باشد و یا به نحو دیگر، هر گونه تالش بعمل آمده در موارد فوق فاقد اعتبار بوده و نافذ نمینماید خواه در اج

نمایند  می هر گونه کنترل، اجرا، تفسیر و ترجمه این توافقنامه تابع قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران است. طرفین توافق

مرجع ذیصالح بندهایی از این  وسیله بهکه رضایت خود را از دادرسی در کشور جمهوری اسالمی ایران اعالم دارند. اگر 

بی اعتباری، کل این توافقنامه را بی  و طور کلی این عدم قابلیت اجرا قابل اجرا و بی اعتبار تشخیص داده شود بهغیر توافقنامه

ترین قانون قابل انطباق با اهداف این بندها تغییر  واهد کرد و در این حالت بندهای مذکور با نزدیکاعتبار و غیرقابل اجرا نخ

شوند. هیچ طرفی حق واگذاری یا انتقال تعهدات مندرج در این توافقنامه را حتی با استنادات قانونی بدون  می کرده و تفسیر

و جایگزین  باشد می کامل و انحصاری در مورد افشاء اطالعات محرمانه رضایت کتبی طرف اول ندارد. این توافقنامه یک قرارداد

باشد. این قرارداد ممکن است در چند  می هر مکاتبه کتبی یا شفاهی قبلی فی ما بین طرفین راجع به محرمانگی اطالعات

معتبری از این توافقنامه حکم حکم واحد را دارد و پس از انعقاد قرارداد هر تکثیر  ها نسخه امضاء شود و هر کدام از نسخه

 نسخه اصلی را دارد.

 شود، طرفینی که این قرارداد دوجانبه محرمانگی را ایجاد نموده اند از تاریخ تنفیذ آن را اجرایی نمایند. می گواهی
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 2پیوست 

 

 فرم داوری تخصصی

 ارزیابی دانش فنی فناوری حوزه فرآیندی

 

 مقدمه

ارزیابی دانش فنی است جهت ارزیابی سطح دانش فنی تنظیم گردیده و توسط یک داور تخصصی  نامه شیوه (2داین فرم که پیوست 

 گردد.  جهت طرح در شورای ارزیابی دانش فنی به دبیرخانه شورا مستقر در اداره کل پژوهش فناوری ارائه می

 

 اطالعات دانش فنی و متقاضی

  عنوان:

 نام و نام خانوادگی متقاضی:

 مالک دانش فنی:

 

  سواالت

 .را به صورت مختصر تشریح فرمایید مفهوم فناوری -1

 

 

که دانش  در خصوص جامعیت دپوشش تنوع موضوعات علمی( و کامل بودن دانش پایه ارائه شده اظهار نظر فرمایید ددر صورتی -2

 فرمایید(.پایه بدیهی بوده و یا نیازی به توسعه یا گردآوری اصول علمی پایه نیست لطفا تشریح 

 

 

 دستاوردها و نتایج حاصل از ایجاد، توسعه دانش پایه و نوآوری های فناوری در قالب کدام یک از موارد زیر ارائه شده است؟ -3

 مقاالت دنوع و تعداد مقاالت ذکر گردد( -3-1

 ثبت اختراع دداخلی یا بین المللی بودن و تعداد هر یک ارائه شود( -3-2

 عداد و اینکه گزارش به چه کسی ارائه شده مشخص گردد.(گزارش علمی د ت -3-3

 سایر موارد  -3-4

 

 خیر ☐آری          ☐آیا طراحی مفهومی ارائه شده است؟             -4

 سازد؟ آیا مستندات ارائه شده شرط کامل بودن د استقالل آن از پدید آوردنده( را برآورده می -4-1

 جی طراحی مفهومی بررسی و ارائه شده است؟آیا اثبات یا امکان سن -4-2
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 در خصوص دانش فنی ساخت انواع نمونه ها جدول زیر تکمیل گردد. -5
 سطح همانندی نمونه کارگیری نمونه محیط به قابلیت ارزیابی سطح کارایی نمونه هدف از ساخت نمونه

 اثبات تجربی مفهوم فناوری ☐

گسترش داده های فنی و ارزیابی  ☐

 عملکرد

 استفاده کاربر نهایی ☐

 پایه ☐

 نهایی ☐

 آزمایشگاهی ☐

 مشابه ☐

 عملیاتی ☐

 پایین  ☐

 متوسط  ☐

 باال ☐

 در خصوص کامل بودن مستندات نمونه از نظر فنی و محتوا اظهار نظر فرمایید. -5-1

 ؟بر اساس نمونه ساخته شده ارائه شده استهای تجربی  آیا نتایج آزمون -5-2

 های تجربی اظهار نظر فرمایید. در خصوص روش آزمون -5-3

 در خصوص نتایج ارائه شده دصحت و نحوه ارائه( اظهار نظر فرمایید. -5-4

 

 خیر ☐آری          ☐آیا گزارش توجیه فنی اقتصادی طرح ارائه شده است ؟             -6

 

 خیر ☐آری          ☐کسب و کار تدوین ارائه شده است؟             آیا طرح -7

 

 خیر ☐آری          ☐آیا مستندات مربوط به طراحی خط تولید ارائه شده است؟             -8

 در مورد کامل بودن داستقالل از پدید آورنده( دانش فنی طراحی خط تولید اظهار نظر فرمایید. -8-1

 مستندات مربوط به نمونه صنعتی به صورت کامل و جامع ارائه شده است؟ آیا -8-2

 خیر ☐آری     ☐آیا محصول به صورت اقتصادی و رقابت پذیر در بازار تولید و به فروش رسیده است ؟       -8-3

 خیر ☐آری     ☐آیا نمونه صنعتی تولید شده توسط کاربر بکار رفته و مورد تایید قرار گرفته است؟       -8-4

 

 ارزیابی دانش فنی چه سطحی از دانش فنی را پیشنهاد می کنید؟ نامه شیوهدر مجموع با عنایت به  -9

 

 مشخصات داور تخصصی
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 مرتبه علمی:

 زمینه تخصصی:
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 3پیوست 

 

 فرم داوری تخصصی

 فناوری حوزه دستگاهی ارزیابی دانش فنی

 

 مقدمه

شیوه نامه ارزیابی دانش فنی است جهت ارزیابی سطح دانش فنی تنظیم گردیده و توسط یک داور  3این فرم که پیوست شماره 

 تخصصی جهت طرح در شورای ارزیابی دانش فنی به دبیرخانه شورا مستقر در اداره کل پژوهش فناوری ارائه می گردد. 

 

 اطالعات دانش فنی و متقاضی

  عنوان:

 متقاضی:نام و نام خانوادگی 

 :دانش فنی مالک

 

  سواالت

 را به صورت مختصر تشریح فرمایید. مفهوم فناوری -1

 

 

که دانش  ددر صورتیت علمی( و کامل بودن دانش پایه ارائه شده اظهار نظر فرمایید ادر خصوص جامعیت دپوشش تنوع موضوع -2

 تشریح فرمایید(.پایه بدیهی بوده و یا نیازی به توسعه یا گردآوری اصول علمی پایه نیست لطفا 

 

 

 ؟م یک از موارد زیر ارائه شده استی های فناوری در قالب کداتوسعه دانش پایه و نوآور ،دستاوردها و نتایج حاصل از ایجاد -3

 مقاالت دنوع و تعداد مقاالت ذکر گردد( -3-1

 ثبت اختراع دداخلی یا بین المللی بودن و تعداد هر یک ارائه شود( -3-2

 می د تعداد و اینکه گزارش به چه کسی ارائه شده مشخص گردد.(گزارش عل -3-3

 سایر موارد  -3-4

 

 خیر ☐آری          ☐            شده است؟آیا طراحی مفهومی ارائه  -4

 سازد؟ را برآورده می شده شرط کامل بودن د استقالل آن از پدید آوردنده(آیا مستندات ارائه  -4-1

 امکان سنجی طراحی مفهومی بررسی و ارائه شده است؟آیا اثبات یا  -4-2
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 جدول زیر تکمیل گردد.خصوص دانش فنی ساخت انواع نمونه ها  در -5
 سطح همانندی نمونه کارگیری نمونه همحیط ب قابلیت ارزیابی سطح کارایی نمونه هدف از ساخت نمونه

 اثبات تجربی مفهوم فناوری ☐

گسترش داده های فنی و ارزیابی  ☐

 عملکرد

 استفاده کاربر نهایی ☐

 پایه ☐

 نهایی ☐

 آزمایشگاهی ☐

 مشابه ☐

 عملیاتی ☐

 پایین  ☐

 متوسط  ☐

 باال ☐

 اظهار نظر فرمایید. محتوادر خصوص کامل بودن مستندات نمونه از نظر فنی و  -5-1

 ؟بر اساس نمونه ساخته شده ارائه شده استهای تجربی  آیا نتایج آزمون -5-2

 های تجربی اظهار نظر فرمایید. در خصوص روش آزمون -5-3

 ارائه( اظهار نظر فرمایید. نحوهدر خصوص نتایج ارائه شده دصحت و  -5-4

 

 خیر ☐آری          ☐آیا طراحی تفصیلی ارائه شده است ؟             -6

 

 داستقالل از پدیدآورنده( طراحی تفصیلی اظهار نظر فرمایید.در خصوص کامل بودن  -6-1

 است؟ گردیدهارائه  آننتایج و  آیا طراحی ارائه شده اعتبار سنجی شده -6-2

 نتایج و نتیجه گیری ارائه شده اظهار نظر فرمایید. صحتدر خصوص روش اعتبار سنجی  -6-3

 

 خیر ☐آری          ☐آیا طرح کسب و کار تدوین ارائه شده است؟              -7

 

 خیر ☐آری          ☐طراحی خط تولید ارائه شده است؟             به آیا مستندات مربوط -8

 هار نظر فرمایید.اظطراحی خط تولید دانش فنی در مورد کامل بودن داستقالل از پدید آورنده(  -8-1

 آیا مستندات مربوط به نمونه صنعتی به صورت کامل و جامع ارائه شده است؟ -8-2

 خیر ☐آری     ☐آیا محصول به صورت اقتصادی و رقابت پذیر در بازار تولید و به فروش رسیده است ؟       -8-3

 خیر ☐آری     ☐؟      تاس آیا نمونه صنعتی تولید شده توسط کاربر بکار رفته و مورد تایید قرار گرفته -8-4

 

 در مجموع با عنایت به شیوه نامه ارزیابی دانش فنی چه سطحی از دانش فنی را پیشنهاد می کنید؟ -9

 

 

 مشخصات داور تخصصی

 

 

 

  

 ادگی:نام و نام خانو

 مرتبه علمی:

 زمینه تخصصی:

 تاریخ و امضا
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 های طرح از حمایت و نظارت اجرا، تصویب، ارزیابی، پذیرش، دستورالعمل

  بنیان دانش محصوالت تولید و تجهیزات ساخت
 

 23/04/1393 زمان تصویب:

 23/04/1393 زمان اجرا:

 سازمانهیات رئیسه  171جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

125 

 

 تولید و تجهیزات ساخت های طرح از حمایت و نظارت اجرا، تصویب، ارزیابی، پذیرش، دستورالعمل

 بنیان دانش محصوالت
 

 بسمهتعالی

 مقدمه

  
 به کمک و توسعه و تحقیقاتی دستاوردهای کردن تجاری منظور به و سازمان راهبردی سند و مقاومتی اقتصاد اهمیت به نظر   

 ساخت های طرح از حمایت خصوص در دستورالعمل این ایرانی، سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید راستای در فناوری ارتقای

 .است گردیده تنظیم و تهیه سازمان تحقیقاتی های پروژه اجرای از منتج محصوالت تولید و تجهیزات

 

  ریفاع: ت1 ماده

 

  ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان :سازمان

  فناوری و پژوهش از پشتیبانی دفتر :دفتر

  سازمان فناور واحدهای رشد مرکز :رشد مرکز

  ها طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای :شورا

 دانش تدوین و مهندسی و فنی خدمات ارائه و بنیان دانش محصوالت تولید صنعتی، نیمه آزمایشگاهی، تجهیزات ساخت به :طرح

 .شود می اطالق گردد، می ها طرح سازی تجاری موجب که فنی

 .باشند شده مستقر رشد مرکز در و نموده شرکت ثبت به اقدام که سازمان علمی هیأت اعضای از یک هر :مجری

  دفتر در مستقر شورا دبیرخانه :دبیرخانه

  شورا دبیر عنوان به دفتر مدیر :شورا دبیر

 

 طرح تصویب مراحل و پذیرش شرایط: 2 ماده

  
 :شود گرفته نظر در زیر نکات و ها ویژگی ستا ضروری ها طرح پذیرش در -2-1

 د.باش گذرانده را ی(ساز نمونه و آزمایشگاهی) پژوهشی مرحله -

 .گردد ای همشاور و فنی خدمات یا و محصول تولید به منجر و بوده تقاضامحور و کاربردی -

  د.باش سازمان مصوب تحقیقاتی های برنامه و ها اولویت راستای در -

 .باشد اقتصادی و فنی توجیه دارای -

 .باشد کافی اجرائی و علمی ییتوانا و صالحیت دارای طرح مجری -

  ا.شور تایید با% 25 میزان به حداقل مشارکت مثبته اسناد ارائه -

 :برخوردارند تصویب اولویت از ذیل شرایط با هایی طرح: 1 تبصره

  سازمان فنی و علمی تائید گواهی دارای اختراعات و ها طرح خوارزمی، المللی بین و جوان جشنواره برگزیدگان های طرح - 
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 ارسال دفتر به نیاز مورد مدارک همراه به را آن پذیرش، پرسشنامه تکمیل از پس اول مرحله در طرح دهندگان پیشنهاد -2-2

 (.گیرد صورت رشد مرکز محترم ریاست تائید با و رشد مرکز سوی از بایستی می مدارک و پرسشنامه ارسال) نمایند

 صورت در و داشته را مستندات و مدارک نهائی کنترل و دستورالعمل این با پیشنهادی طرح انطباق مسئولیت دبیرخانه -2-3

 .گردد یم ارجاع شورا به نهائی بررسی برای پرونده الزم، شرایط داشتن

 مرکز کارشناسی نظرهای اظهار و پرونده مستندات به توجه با که باشد می سازمان در اه طرح تصویب مرجع باالترین شورا -2-4

 تصویب را آن الزم شرایط احراز صورت در و نموده نهائی گیری تصمیم طرح مورد در دفتر توسط ضوابط با انطباق بررسی و رشد

 .نماید می

 مطرح شورا در و تهیه فناوری توسعه معاونت پیشنهاد به طرح ارزیابی و پذیرش اجرائی مراحل جزئیات در تغییر هرگونه :2 تبصره

 .شد خواهد گیری تصمیم و

 

 ها طرح اجرای اعتبار اقساط پرداخت نحوه و قرارداد انعقاد :3ماده
  
 مرکز رئیس مجری، امضای به و تنظیم دفتر در که باشد می کتبی قرارداد اساس بر و پیمانی صورت به مصوب های طرح اجرای -3-1

 .رسد می فناوری توسعه معاون و رشد

  د.خواه درج طرح اجرای قرارداد در موضوع این و بود خواهد مجری به طرح نتایج واگذاری صورت به اعتبار پرداخت :3 بصرهت

 ارائه شامل قرارداد در وی از مناسب های ضمانت اخذ طرح، نتایج واگذاری و مجری تعهدات طرح اجرای حسن منظور به :4 تبصره

 .گردد می بینی پیش حقوق از کسر مجوز و چک

 .باشد یم قرارداد فازهای اقساط و قرارداد خدمات شرح با مطابق طرح اعتبارات پرداخت -3-2

 

  ها طرح اجرای بر نظارت: 4 ماده

 

 .باشد می فناوری توسعه معاونت و رشد مرکز عهده بر اجرا دست در های طرح اجرای بر نظارت مسئولیت -4-1

 .گیرد می انجام شورا تصویب و فناوری توسعه معاونت تائید و رشد مرکز پیشنهاد به طرح ناظرین یا ناظر انتخاب -4-2

 عهده به را ها طرح بر اجرائی و علمی نظارت وظیفه که ها طرح ناظرین یا و ناظر طریق از را خود نظارتی یندافر رشد مرکز -4-3

 .دارند می اعمال ها طرح اجرائی پیشرفت از فاز هر انتهای نیز و مناسب زمانی مقاطع در ها طرح اجرائی وضعیت بررسی نیز و دارند

 .باشد می سازمان در مصوب های نامه آئین با مطابق ها طرح ناظران وظایف و انتخاب نحوه :۵ تبصره

 پیشرفت از ای دوره بازدید با و طرح ناظران /ناظر هماهنگی با را خود نظارتی مسئولیت دفتر، طریق از فناوری توسعه معاونت -4-4

 بررسی با و باشد رسیده ناظران /ناظر تائید به که فاز هر انتهای در طرح اجرائی پیشرفت های گزارش بررسی نیز و ها طرح اجرائی

 .دارد می اعمال طرح اعتبار کرد هزینه به مربوط مدارک و اسناد

 

  طرح خاتمه : ۵ ماده

 
 طرح الکترونیکی پرونده رشد، مرکز تایید و ناظر توسط نهائی گزارش تایید از پس و مجری سوی از طرح خاتمه اعالم با -5-1

 .گردد می ارسال دفتر به ناظر نظر اظهار طرح، نهایی گزارش به منضم

 انطباق صورت در را طرح خاتمه کارشناسی فرم مربوط، مستندات و طرح خاتمه اعالم دریافت از پس دفتر کارشناس -5-2

 .نماید می ارائه شورا به و تکمیل عمل، مورد های نامه شیوه و قرارداد مفاد با شده ارائه مستندات
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 در ناظر، نظر ارسال به نسبت ماه یک مدت ظرف است مکلف رشد مرکز آن، مفاد با مطابق قرارداد، انجام در وقفه صورت در -5-3

 .گیرد قرار گیری تصمیم مورد شورا در موضوع تا نماید اقدام دفتر به شده ارائه پیشنهادهای و تاخیر دلیل خصوص

 

  طرح اعتبار پرداخت باز : ۶ ماده

 
 و ماهه 5 تنفس دوره یک از پس حداکثر ای بهانه و عذر گونه هیچ بدون باید مربوط طرح مجری شورا، در طرح خاتمه اعالم از پس

 گونه هیچ سازمان. نماید اقدام اقساط بازپرداخت به نسبت( طرح نتایج واگذاری قرارداد با مطابقه )ما 12 حداکثر زمان مدت در

 اعتبار شامل ها مسئولیت کلیه. داشت نخواهد طرح اجرای از حاصل خدمات یا محصول و دستگاه فروش عدم قبال در مسئولیتی

  .بود خواهد طرح مجری عهده بر غیره و طرح اجرای جهت شده بینی پیش زمان درخواستی،

 

  ها طرح اطالعاتی نظام: 7 ادهم
 

 که روزآمد و مناسب ای رایانه سیستم از استفاده با و دارد عهده به را ها طرح اطالعاتی نظام داری نگه و اجرا تهیه، مسئولیت دفتر

 فراهم را نیاز مورد اطالعات به دسترسی گردد، می شامل را...  و خاتمه نظارت، اجرا، تصویب، بررسی، پذیرش، مراحل اطالعات

 .سازد می

 

 

 تصویب به سازمان رئیسه هیأت 23/04/1393 مورخ 171 شماره جلسه در تبصره ۵ و ماده 7 در دستورالعمل این

 .است االجرا الزم ابالغ تاریخ از و رسیده
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  تأیيدي  طرح پرسشنامهتكميل  راهنماي
 

 --- زمان تصویب:

 --- زمان اجرا:

 --- مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 تأیيدي  طرح پرسشنامهتكميل  راهنماي

 

 بسمه تعالی
 مقدمه

 
یندهای تولید که اها و فر نرم افزاری، طراحی و یا بهبود روش هبرنام هطرح تأییدی طرحی است که پس از ساخت دستگاه، تولید محصول، تهی   

تأیید طرح به سازمان  هدریافت گواهینام منظور دارای ارزش علمی و فنی الزم و مزیت اقتصادی باشد، توسط فرد حقیقی و یا حقوقی به

، روش و ملزومات طرح تنظیم شده و  ، اهداف ها طرح به منظور بیان تمامی جنبه شود. پرسشنامه های علمی و صنعتی ایران ارائه می پژوهش

آن نهایت دقت   الزم است در تكمیلرو  از این .گردد تلقی می ، حقوقی و ... ارزشیابی داوری، جمله جهات مختلف از از عنوان یك سند معتبر به

 عمل آید. به

 

 کننده طرحتأیيدمرجع 

 

ها و هرگونه تغییر در مصوبات مربوط بر عهده شورای  تأییدی، تأیید تمامی طرحهای  طرح شیوه نامه پذیرش و کارشناسیبه استناد 

 (.باشد تأیید این سازمان نمیمورد مذکور  شورای تأیید از مصوبههای فاقد  طرح) های تأییدی است طرح

 

 کد طرح

 

 کادر چیزی ننویسید. این رد

 

 عنوان طرح -1

 

 .نوشته شود در این قسمتبرگیرنده اهداف و روش اجرای طرح بوده و  باید کوتاه، گویا و درعنوان طرح 

 

 مشخصات مجري -2

 

 را نیز که مسئولیت مستقیم طرح و دارای تجربه علمی و فنی الزم است کننده طرح تهیه ،مبتكر متخصص،فردی  ،مجری -

تواند دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. شایان ذکر است در صورت تأیید طرح، گواهینامه به  مجری می .داردبرعهده 

 گردد. نام مجری )مجریان( طرح صادر می

 رونوشت تصویر کارت ملی به همراه دیگر مستندات ارسال گردد.باشد. الزم است  درج کد ملی و کد پستی الزامی می -

 .درصد مشارکت به صورت عددی مشخص شود الزم است ،هایی که بیش از یك مجری دارند در مورد طرح -

 هایی که دارای بیش از یك مجری است، مشخصات کامل همه افراد ذکر شود. در مورد طرح تذکر:

 این قسمت تكمیل گردد. ،توسط یك فرد حقیقی اجرا شده باشددر صورتی که طرح  مجري حقيقی:

 .... (، این قسمت تكمیل شود. و در صورت اجرای طرح توسط شخص حقوقی )شرکت، سازمان مجري حقوقی:
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ت )نشانی، گیرد، در صورت تغییر در مشخصا که هرگونه مكاتبه سازمان از طریق نشانی مندرج در این قسمت صورت می با توجه به این تذکر:

 شماره تماس و...( مراتب را در اسرع وقت به سازمان اطالع دهید.

 

 اطالعات نمونه -3

 

 شرح علمی و مشخصات فنی / آزمایشگاهی -3-1

های تهیه نمونه یا  روشفنی طرح شامل شرح علمی،  -توجه به نوع دستگاه و یا نمونه، الزم است گزارش علمی در این قسمت با   

)الكتریكی، الكترونیكی، مكانیكی،  های مختلف مشخصات فنی دقیق قسمت با توجه به منابع علمی مورد استفاده وساخت دستگاه 

 .ارائه گردد کار رفته و ...( همواد ب

 روش کار، شامل نحوه طراحی و ساخت آزمایشگاهی / نيمه صنعتی و استانداردهایی را که نمونه بر اساس آن تهيه گردیده -3-2

  ها، شیوه آوری داده برداری، جمع )نحوه نمونه ها، مواد، مدل آماری اشاره دقیق به روشدر این قسمت با توجه به نوع طرح،  -الف

 که مجری با توجه به آن اقدام به تهیه نمونه و یا طراحی و ساخت دستگاه کرده است، درج گردد. ،تجزیه و تحلیل و...(

دستگاه و یا استانداردهای موجود و مورد قبول صنعت مربوط که در اجرای طرح استفاده شده  چنین استانداردهای مخصوص هم -ب

 صورت مستند ارائه گردد. به
 و ... ASTM , IEEE , CEعنوان مثال:  هب 

 سابقه طرح در ایران وجهان  -3-3

نتایج تحقیقات انجام شده در داخل یا خارج از کشور که ارتباط موضوعی با  سوابق احتمالی اجرای طرح و باید به قسمتدر این    

  اشاره شود. طرح دارند

 موارد استفاده و کاربرد طرح -3-4

 مشخص گردد. و ... کارگیری همحدوده بموارد استفاده، این قسمت الزم است  در   

 .ارزش نمونه را از جهات توجيه علمی و فنی بنویسيد -3-5

های مشابه  یا وجه تمایز طرح با سایر نمونه های علمی طرح و کار رفته در طرح و نوآوری به *الزم است گام فناوری این قسمتدر    

 احتمالی ذکر گردد.
آن توسط  تجزیه و تحلیلکه  طوری هب ،خود موجب شود هقابل توجهی را در حیط یارتقا گام فناوری: عبارت است از راه حلی که *

، باید نسبت به سایر راه شدهمتوسط در آن زمینه امری بدیهی محسوب نشود. به عبارت دیگر راه حل فنی پیشنهاد  فردی با دانش

موجود که هنوز  قابل توجهی داشته باشد. در واقع باید بتواند در حیطه خود مشكلی را از مشكالت های احتمالی موجود، مزیت حل

  .نماید تا دارای گام ابتكاری باشد راه حلی ندارند، حل

 مزایاي فنی و اقتصادي نمونه -3-6

اقتصادی و  های ضرورت و اهمیت جنبهو با ذکر دالیل، مزایا و توجیهات فنی، با استفاده از منابع علمی  در این قسمت الزم است   

 ذکر شود. ...

 خذ علمی و منابعأم -3-7

نه تمامی آنچه که در زمینه مورد بحث   گردیدهها استفاده  طرح  از آن اجرای به منابعی اشاره شود که در در این قسمت باید تنها   

های دارای مشابه خارجی، نام محصول و کشور سازنده ذکر و کاتالوگ نمونه احتمالی پیوست  در مورد طرح طبع و نشر شده است.

 گردد.

 ادها، واحدهاي مصرف کننده و ....نهها،  در صورت تأیيد طرح از سوي سازمان-3-8
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ها، نهادها، واحدهای مصرف کننده و ... با ذکر مدل، مدت زمان استفاده و نتایج  در این قسمت باید اعالم نظر احتمالی سازمان  

 .حاصل که توسط مجری طرح اخذ شده است به صورت مستند ارائه گردد

 رگ ثبت اختراع ضميمه و در این قسمت ذکر شود.در صورتی که طرح اختراع باشد، الزم است ب -3-9

 مدارک علمی و فنی مستند شده -3-10

های مختلف، نقشه الكتریكی، الكترونیكی و  در این قسمت الزم است تمامی مدارک مستند، شامل بلوک دیاگرام دقیق قسمت   

... درج و مستندات به پرونده  های انجام شده و ها و آزمایش مكانیكی دقیق، مقاالت منتج شده از طرح ارائه شده، گزارش تست

 پیوست گردد.

 آدرس محل استقرار نمونه و یا دستگاه-3-11

در این قسمت آدرس دقیق محل استقرار طرح و امكانات و بستر مناسب برای تست عملی دستگاه یا نمونه توسط کارشناسان این    

 سازمان ذکر گردد.
 تاریخ ساخت نمونه -3-12

 شود. این قسمت تاریخ ساخت نمونه یا دستگاه ذکر میدر    

 

 مالكيت طرح -4

 

. در صورت مشارکت های مشترک دارد و الزم است درصد مشارکت به صورت عددی مشخص شود این قسمت اختصاص به طرح   

 ردد.گارگانها و نهادها در اجرای طرح الزم است مدارک و مستندات مربوط به مالكیت معنوی طرح ارائه 

 

 انگيزه -5

 

 در این قسمت انگیزه ارائه طرح به سازمان، تسهیالت و مساعدتهای مورد انتظار را بنویسید.   

 

های بدون امضاء  پس از تكمیل مفاد پرسشنامه نسبت به درج تاریخ و امضاء در محل تعیین شده در صفحه آخر اقدام فرمایید. فرم   

 فاقد اعتبار است.

بزرگراه آزادگان )مسیر شمال به جنوب(، احمدآباد : مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبل شده بایستی به نشانی پرسشنامه تكمی   

 فناوری و آموزش ،پژوهشاداره کل  های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهشمستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقالب، 

 ارسال گردد.

های مجریان  صبح آماده پاسخگویی به سوال 9-10از ساعت  2462داخلی (02156276026) 02156276325 -29 شماره تلفن   

 باشند. محترم می
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 صت مطالعاتی رای فری بزری اررجدول مق

 

 
 1388 زمان تصویب:

 -- زمان اجرا:

 مرجع تصویب کننده: 
زاری پژوهشی معاونت پژوهشی و گ ریزی و سیاست مرکز برنامه

 فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 1388صت مطالعاتی مصوب سال رای فری بزری اررجدول مق

 
 

سال  ابتدای زصت مطالعاتی  ارای فری اعضای هیات علمی بزری ارران مقزمی

 (به دالر) 1379ایش نسبت به سال زدرصد اف 40اساس  رب  1388
 ردیف کشورنام 

 1 آرژانتین 1050

 2 جنوبیآفریقای  1120

 3 آلمان 1540

 4 آمریکا 2100

 5 اتریش 1400

 6 اسپانیا 1190

 7 استرالیا 1680

 8 استونیا 980

 9 اسلوواک 980

 10 اسلوونیا 1050

 11 عربی هامارات متحد 1400

 12 اندونزی 1330

 13 انگلستان 2100

 14 اوکراین 956

 15 ایتالیا 1400

 16 ایرلند 1820

 17 نبحری 1330

 18 برزیل 980

 19 یکژبل 1540

 20 تانسبلغار 910

 21 تانسپاک 630

 22 ناماپا 1050

 23 پرتقال 1330

 24 وپر 1050

 25 دنتایل 980

 26 تایوان 1540

 27 ترکیه 1260

 28 جمهوری چک 980
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 29 هنگ کنگ و شانگهای()چین  1540

 30 ارکنمدا 1400

 31 روسیه 840

 32 رومانی 910

 33 زالند نو 1330

 34 ژاپن 2800

 35 سنگاپور 1330

 36 سوئد 1540

 37 سوئیس 1820

 38 شیلی 1050

 39 فرانسه 1680

 40 فنالند 1400

 41 فیلیپین 1050

 42 قبرس 1050

 43 کانادا 1540

 44 کره جنوبی 2100

 45 کلمبیا 980

 46 نیاک 1050

 47 التویا 980

 48 لوکزامبورگ 1400

 49 لهستان 1120

 50 لیتونیا 1050

 51 مالزی 1050

 52 مجارستان 1120

 53 مصر 1050

 54 مکزیک 1260

 55 نروژ 1680

 56 نیجریه 1050

 57 ونزوئال 1050

 58 هلند 1120

 59 هند 630

 60 یونان 1400

 61 سوریه 630
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 62 لبنان 630

 63 عربستان 1680

 64 یوگسالوی 1190

 65 سودان 1190

 66 تاجیکستان 1190

 67 قطر 1190

 68 سایر کشورها 1422
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 علمی هیاترتبه اعضای م نامه ارتقاء آیین
 

 

 23/04/1393 زمان تصویب:

 23/04/1393 زمان اجرا:

 سازمانرئیسه  هیات 171جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 علمی هیاترتبه اعضای منامه ارتقاء  آیین
 

 بسمهتعالی

 776 جلسه در که "غیردولتی و دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش های موسسه علمی هیات اعضای مرتبه ارتقاء" نامه آیین   

 .شود می ابالغ اجرا برای ذیل شرح به است، رسیده تصویب به فرهنگی انقالب عالی ورایش 18/12/1394 مورخ

  

 کلیات

 

 و متنوع متکثر، مناسبات در تر بیش اقتصادی سهم تصاحب و سیاسی -فرهنگی برتر جایگاه کسب برای کشورها بین رقابت امروزه    

 رقابت این پهنه در. است کرده خود ملی اقتدار و نفوذ حوزه گسترش منظور به فناوری و علم تقویت به ناگزیر را ها آن جهانی، پرشتاب

 را علمی های قله تا است گرفته کار به را خود نخبگان و اندیشمندان و موجود های فرصت و ها ظرفیت امکانات، نیز اسالمی ایران جهانی،

 و علمیه حوزه تحقیقاتی، و علمی مراکز ها، دانشگاه علمی هیات اعضای نقش شرایطی، چنین در. کند عبور دانش مرزهای از و فتح

 ریزی برنامه رهگذر از تنها آن تحقق که آرمانی است؛ ناپذیر انکار و مؤثر مقدس، آرمان این به نیل در هنگی،فر -علمی مراکز دیگر

 اسالمی جمهوری ساله بیست انداز چشم سند فناوری، و علم های حوزه در رهبری معظم مقام ابالغی های سیاست با همسو و جامع

 پذیر امکان فرهنگی  -یعلم مطلوب سطح حفظ و پویایی منظور به مداوم، و مستمر ارزشیابی نیز و کشور توسعه های برنامه ایران،

 . است

 نظام در اساسی بازنگری است؛ جانبه همه و پایدار توسعه ساز زمینه خود خودی به که رویکردی، چنین ضرورت و اهمیت کنار در   

 بود جدی عزمی و خور در یا انگیزه مستلزم فناوری و پژوهشی عالی، آموزش های موسسه و ها دانشگاه علمی هیات اعضای مرتبه ارتقاء

 د.شو تدوین کشور دانشگاهی جامعه بنیادین نیاز مثابه به علمی هیات اعضای های فعالیت هدایت هدف با ای نامه آیین تا

 :است شده تأکید زیر مهم اهداف به دستیابی بر نامه آیین این در   

 عالی، آموزش های موسسه و ها دانشگاه( فناوری و پژوهشی آموزشی،) علمی توان و اسالمی فرهنگ توأمان توسعه و تقویت حفظ،  -1

 کشور؛ فناوری و پژوهشی

 سالمت، فرهنگ، مختلف های حوزه در اسالمی انقالب دستاوردهای ارتقاء و حفظ منظور به کشور فناوری و علمی نیازهای مینتا -2 

  کشاورزی؛ و صنعت تجارت، اقتصاد،

 علمی هیات اعضای هرم اصالح و سرزمینی آمایش وای   توسعههای  برنامه اهداف براساس کشور نیاز مورد انسانی نیروی آموزش  -3

 ها؛ دانشگاه

 :زیر اصول اساس بر علمی هیات اعضای ارزیابی نظام بنیادین تغییر و اصالح  -4

  متخصص؛ و متعهد منضبط، انسانی نیروی تربیت منظور به آموزشی محیط انضباط تقویت و آموزش امر در نشاط و پویایی ایجاد( الف

 علمی، نیازهای تأمین هدف با که ای توسعه و کاربردی بنیادین، های پژوهش به نهادن ارج با پژوهش، و تحقیق توسعه و یت( تقوب

 باشد؛ شده تنظیم پژوهانه آینده نگاهی با کشور، در سالمت و صنعتی فناوری،

 و ها دانشگاه سوم نسل تحقق و گیری شکل هدف با علمی هیات اعضای فناورانه و پژوهشی های فعالیت هدایت به ویژه توجه ( ج 

 کارآفرینی؛ و ثروت تولید بر مبتنی علم توسعه

  فارسی؛ زبان به ویژه توجه( د 

 .موسسه های مأموریت اجرای منظور به ممیزه هیات دارای های موسسه برای داخلی ضوابط تصویب امکان ایجاد ه(
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 اختصارات

  

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه :زارتینو -1

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت :علوم وزارت -2

  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت :بهداشت وزارت -3

 ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد :نهاد -4

 آموزش گسترش شورای از مجوز دارای که دولتی غیر و دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش های موسسه و ها دانشگاه :موسسه -5

 .باشند ربط ذی قانونی مراجع سایر یا "وزارتین"عالی

  علمی هیات اعضای مرتبه ارتقاء نامه آیین :نامه آیین -6

 مدرک صدور و فعالیت به مجاز علمیه های حوزه عالی شورای مجوز اساس بر که حوزوی پژوهشی و آموزشی مراکز :علمیه حوزه -7

 .اند حوزوی تحصیلی

 کلیه چنین هم و دولتی های شرکت غیردولتی، عمومی نهادهای یا ها موسسه دولتی، های موسسه ها، وزارتخانه :اجرایی دستگاه -8

 .رسد می  "موسسه" امنای هیات تأیید به آن مصادیق و است نام تصریح یا ذکر مستلزم ها آن بر قانون شمول که هایی دستگاه

 سایر یا اسالمی شورای مجلس تصویب با دارد؛ حقوقی استقالل که مشخص سازمانی واحد :غیردولتی عمومی نهاد یا موسسه -9

 و وظایف انجام و شود می تأمین غیردولتی منابع محل از آن سنواتی بودجه %50 از بیش و شود می یا است شده ایجاد صالح ذی مراجع

 .است دار عهده را عمومی خدمات

 استخدام به "وزارتین" مقررات و ضوابط اساس بر که پژوهشی ای آموزشی علمی هیات اعضای از یک هر :علمی هیات عضو -10

 .اند آمده در "موسسه"

 

 تعاریف

 

  ه.مجموع یک در مختلف منابع از منسجم و هدفمند های داده یا مطالب گردآوری ب:کتا تدوین -1

 نقد با معموال که مبتکرانه ترکیب یا تحلیل براساس شده پذیرفته نظریات و علمی های داده از ای مجموعه ساماندهی :کتاب تألیف -2

 .است همراه گیری نتیجه یا

 دهد تشکیل نویسندگان/ نویسنده علمی های نوآوری و جدید های دیدگاه را آن %20 حداقل که ای مجموعه دوینت :کتاب تصنیف -3

 .باشد کرده منتشر خود های مقاله در را ها آن قبال چه اگر باشد، همراه مشخص موضوع یک در دیگران های دیدگاه نقد یا تحلیل با و

 مؤلف؛ حیات زمان به نسخه ترین نزدیک و ترین صحیح تشخیص جهان؛ در موجود های بدل نسخه عرفیم :کتاب انتقادی تصحیح -4

 ؛ها آن شناسی کتاب و شواهد به استناد با شده استفاده منابع و مآخذ ذکر متن؛ مستندات توضیح و شرح تحقیق؛ روش کارگیری به

 .آن نظایر و برداشت بهترین در داوری، و محتوا در چه و عبارت در چه نواقص، تکمیل

 ای نشریه داخلی معتبر علمی نشریه. است خارجی و داخلی معتبر علمی نشریه از اعم معتبر علمی نشریه  :معتبر علمی نشریه -5

 علمیه های حوزه عالی شورای یا وزارتین از یکی از ترویجی -میعل یا پژوهشی -علمی درجه دارای که است (الکترونیکی یا کاغذی)

 را آن اعتبار درجه وزارتین فناوری و پژوهش معاونت که است (الکترونیکی یا کاغذیی )ا نشریه خارجی معتبر علمی نشریه .باشد

 .کند می تعیین
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 در پاسخ و پرسش یا بررسی و نقد به حاضران شده، داوریهای  مقاله ارائه از پس آن در که مایشیه :معتبر علمی همایش -6

 .شود می عرضه (فناوری یا ای  توسعه کاربردی، بنیادی،ی )های علم مقاله صرفا همایش نوع این در. پردازند می مقاله هر خصوص

 ممیزه هیات با بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاونت که المللی بین و ملی معتبرهای  نمایه بر مشتمل :معتبر نمایه -7

 .باشد کرده ییدات را ها آن مقبولیت علوم وزارت نظارت تحتهای  موسسه

 .باشد معتبر نمایه گزارش در مشخصی تعداد از بیش استنادهایی دارای تخصصی موضوع به توجه با کهای   مقاله :1پراستناد مقاله -8

 .است 2ESI نمایه گزارش وزارتین، نظارت تحتهای  موسسه در شاغل علمی هیات برای پراستنادهای  مقاله تعیین مبنای

 از قبل سال دو در معتبر نمایه گزارش در مشخصی تعداد از بیش استنادهایی دارای رشته هر با متناسب کهای   مقاله :3داغ مقاله -9

 .است ESI نمایه گزارش وزارتین، نظارت تحتهای  موسسه در شاغل علمی هیات برای داغهای  مقاله تعیین مبنای .باشد مرجع سال

 .شود می فراهم حقایق یاها  ایده بینی پیش و تبیین منظور به که پیشنهادها و قضایا تعاریف، مفاهیم، ازای   مجموعه :نظریه -10

 برقراری برداشت، تشریح، به آن تازه پردازش و خاص موضوعی ماهیت به نو نگرشی با خالق فرد آن در که یندیافر  :خالقیت -11

 .پردازد میها  نادانسته کشف و ارتباط

 معموال) جدید پیشنهادی یا قضیه تعریف مفهوم، عرضه صورت به که خالقیت نتایج ارائه و کردن عینی بخشیدن، تحقق :نوآوری -12

 .کند می ظهور (جدید خدمتی یا محصول طراحی علمی، مقاله قالب در

 استانداردهای و الزامات اعمال و فرهنگی پیامدهای بینی پیش مبین کارشناسی مطالعات بر مشتمل سند :فرهنگی پیوست -13

 فرهنگی و اجتماعی قضایی، -حقوقی سیاسی، درمانی، -یبهداشت اقتصادی، کالنهای  اقدام وها  تصمیم ها، طرح انواع در مربوط

 .جامعه شرایط و مقتضیات با متناسب

 و انسانی علوم ویژه به علومهای  حوزه در مناظره و نقد نوآوری، نظریه، یک ارزیابی برای که نشستی :پردازی نظریه و نقد کرسی -14

 علمی مراکز در هیات آن مقررات و ضوابط براساس و مناظره و نقد پردازی، نظریه های کرسی از حمایت هیات نظر زیر اسالمی معارف

 .شود می برگزار

 

 اجتماعی و تربیتی فرهنگی،های  فعالیت: 1ماده 

 

 اعتقادی، باورهای ترویج و تقویت بر مبتنی و اسالمی اخالق و علم آمیختگی مؤید که علمی هیات عضوهای  فعالیت ازای   مجموعه 

 :از عبارتندها  فعالیت این .است اسالمی انقالبهای  ارزش و اساسی قانون با مطابق و ملی و مذهبی

 

                                                           
1 Highly cited paper 
2 Essential Science Indicators 
3 Hot paper 
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 موسسه علمی هیات اعضای اجتماعی و تربیتی فرهنگی،های  فعالیت از محاسبه قابل امتیازهای  -1 شماره جدول

 موضوع بند
 در امتیاز حداکثر

 واحد کار یا نیمسال

 حداکثر امتیاز در

 هر موضوع

 حداقل امتیاز الزم در

 هر دوره ارتقاء

  4تا  اجتماعی و تربیتی های فرهنگی، حوزه در اسالمی رویکرد با هنری ارزنده و بدیع اثر تولید و مقاله کتاب، تدوین 1

-- 

2 
 های کلی سیاست براساس فرهنگی امور اجرای در های مؤثر همکاری ها و فعالیت برای فرهنگی پیوست تدوین و تهیه

 آموزشی مراکز ها و دانشگاه شدن اسالمی های شورای سیاست و توسعه ساله های پنج برنامه
  3تا 

3 
 در فعال فرهنگی نهادهای و طالب علمی، هیات اعضای دانشجویان، های قانونمند تشکل با مؤثر همکاری یا فرهنگی مشاوره

 فرهنگ حوزه در فعالیت ترویج منظور به علمیه حوزه یا موسسه
  2تا 

 5 7/0هر نیم سال تا  استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی موسسه یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید موسسه محل خدمت 4

5 

  مسئولیت پذیری در اصالح و

های مطلوب  هدایت نگرش

 انجام یا مشارکتفرهنگی و 

، تربیتی و فرهنگی های فعالیت

اجتماعی و یا عناوین مشابه 

برای کلیه اقشار دانشگاهی 

، استادان و دانشجویان)

کارکنان( با کسب موافقت 

 موسسه محل خدمت

 

برای  علمی و اجتماعی تربیتی، فرهنگی، امور در مشارکت و ریزی برنامه طراحی، -1

 دانشجویان، اعضای هیات علمی، طالب و کارکنان

 ها دانشگاه ها و بیمارستان تحقیقاتی، مراکز های اخالق کمیته در عضویت -2

 های مرتبط از قبیل: سایر فعالیت -3

ای علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزشی به  الف( عرضه خدمات مشاوره

 دانشجویان و طالب

 ها و .... ها، مساجد، خوابگاه م از کانونثر در مراکز دانشجویی اعتمر و موب( حضور مس

ایرانی پیشرفت با تایید  -اسالمی الگوی فرهنگی و علمی ترویج در مشارکتج( 

 ربط کمسیون تخصصی ذی

 اندیشی اساتید د( مشارکت فعاالنه در تشکیل جلسات هم

 8 4تا 

6 
 تخصصی کمیسیون تأیید با داری امانت و صداقت و انقالبی ملی، فرهنگی، دینی،های  ارزش به پایبندی و تقید در استمرار

 ربط ذی
-- 5 

-- 

 8 2هر مورد تا  و ...( های فرهنگی مسئولیت شهادت، و ایثار فرهنگ ترویج زمینه در) فرهنگی جوایز کسب 7

 6 2تا  1 صالح ذی مرجع تأیید با پردازی نظریه و نقد های آزاداندیشی، کرسی برگزاری در فعاالنه مشارکت و طراحی 8

9 

 ارائه با اجتماعی و تربیتی های فرهنگی، زمینه در علمی تهیا اعضای توانمندسازی و افزایی های دانش کارگاه در شرکت

شورای اسالمی  174علمی مصوب جلسه  هیات اعضای توانمندسازی و افزایی دانش طرح نامه آیین "3") ماده  معتبر گواهی

 ها و مراکز آموزشی( شدن دانشگاه

ساعت  16به ازای هر 

 امتیاز 2آموزش 
10 

 5 2تا  ایرانی اسالمی  -فرهنگی رویکرد با هنری کارگاه و آثار نمایشگاه برگزاری 10

 10   10 الی 1حداقل امتیازهای الزم از بندهای 

  30  10 الی 1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای 
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 با فرهنگی کمیسیون موسسه هر در علمی، هیات اعضای اجتماعی و تربیتی فرهنگی، امتیازهای تعیین و بررسی منظور هب :1 تبصره

 :شود می تشکیل زیر ترکیب

 کمیسیون رئیس عنوان به موسسه رئیس -1

 (استان نهاد نماینده نهاد، فاقدهای  موسسه در) موسسه در نهاد رئیس -2

 کمیسیون دبیر عنوان به مشابه عناوین یا و فرهنگی - دانشجویی یا فرهنگی معاون -3

  پژوهشی /آموزشیهای  موسسه در مورد حسب پژوهشی /آموزشی معاون -4

 هیأت فاقدهای  موسسه در) موسسه جذب اجرایی هیات انتخاب به دانشیاری مرتبه حداقل با علمی هیات عضو نفر یک -5

 موسسه رئیس تأیید ( و استان جذب اجرایی هیات نماینده جذب، اجرایی

 .کنند می تدوین وزارتین کلی ضوابط و مقررات چارچوب در را داخلی نامه آیین جلسه، نخستین در کمیسیون اعضای :2 تبصره

 .است ... و گیری رأی جلسه، تشکیل برای حاضر اعضای نصاب حد تعیین گیری، رأی شیوه ها، جلسه تشکیل نحوه شامل نامه آیین

 

  آموزشیهای  فعالیت :2 ماده 

 

 و آموزش کیفیت ارتقاء و حفظ به معطوف و دانشجویان تربیت و آموزش منظور به علمی هیات اعضایهای  فعالیت ازای   مجموعه

 :از عبارتندها  فعالیت این .است مفاهیم مطلوب انتقال

 

 وزارت نظارت تحت های موسسه پژوهشی علمی هیات اعضای آموزشیهای  فعالیت از محاسبه قابل امتیازهای : 2-2شماره  جدول

  علوم

 موضوع بند
 در امتیاز حداکثر

 واحد کار یا نیمسال

 حداکثر امتیاز در

 هر موضوع

 حداقل امتیاز الزم در

 هر دوره ارتقاء

1 

 تدریس کیفیت

 در دانشجویان دهیزامتیا میانگین اساس بر تدریس کیفیت

 از قبل سال چهار در متقاضی تدریس کیفیت های ارزیابی کاربرگ

 (ممیزه هیات تأیید مورد شیوه با) دانشگاه و گروه ارزیابی و ارتقاء دوره

 .شود سنجیده می

 به ارزیابی نتایج از شده اخذ امتیازهای حسب بر اعطا قابل امتیازهای

 :بود خواهد زیر صورت

 ؛99/17تا  16امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین  99/1تا  0 -

 ؛99/18تا  18امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین  99/3تا  2 -

 .20تا  19ارزیابی مابین نتایج  امتیاز برای 8تا  4 -

-- 8 

-- 

2 

  تدریس کمیت

 ،5/0 کاردانی دوره در تدریس واحد هر برای تدریس کمیت امتیاز -1

 یا دکتریو  25/1ای   حرفه دکتری یا ارشد کارشناسی و 1 کارشناسی

  است. 5/1 تخصصی دکتری

 مجوز کسب از پس توان را می بند این امتیازهای % 20 تا داکثرح -2

 .آورد دست ها به موسسه سایر در تدریس با خدمت محل موسسه از

 خارج در دانشگاه شعب المللی، بین های مشترک دوره در تدریس -3 

 قابل برابر2/1 تا موسسه مجوز با کشور از خارج های دانشگاه یا کشور

  .است افزایش

3 15 
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 5 به ازای هر واحد 3/0 تحصیل دوره پایان در کارشناسی پروژه سرپرستی و راهنمایی 3

    3تا  1حداقل امتیازهای الزم از بندهای  

  20  3تا  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای  

 

 کیفیت امتیاز حداقل اخذ شرط به و علمی هیات عضو متبوع موسسه تأییدیه با صرفا "2" ماده به مربوط امتیاز احتساب :تبصره

 .است پذیر امکان 1-2 شماره جدول 2-2 بند در مندرج تدریس

 

 های پژوهشی، فناوری الیتفع :3ماده 

 

های  بودن، قابلیت کشف و توسعه حقایق و به کارگیری یافتههای عضو هیأت علمی است که ضمن هدفمند  ای از فعالیت مجموعه

 های برخوردار از اولویت در کشور است.  علمی را دارد و با هدف رفع نیاز جامعه، توسعه مرزهای دانش و بسط فناوری

 :ها عبارتند از این فعالیت

 

 "مؤسسه"ی پژوهشی، فناوری اعضای هیأت علمی پژوهشی ها امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت :2-3شماره جدول 

 موضوع بند
 در امتیاز حداکثر

 واحد کار یا نیمسال

 حداکثر امتیاز در

 هر موضوع

 حداقل امتیاز الزم در

 هر دوره ارتقاء

1 

 رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصیص اوقاف موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور محوله

 5 7 7/0 ی تحت نظارت وزارت علومها در مؤسسهالف( 

 20 2 ی تحت نظارت وزارت بهداشتها ب( در مؤسسه

امتیاز در کل دوره  15

)حداقل امتیاز سالیانه 

 امتیاز( 5/2

2 

 – علمی های هنشری در شده منتشر پژوهشی -علمی مقاله

 و خارجی داخلی معتبر پژوهشی

 را پژوهشی – علمی ی داخلی با اعتبارها فهرست نشریه -1

 به هعلمی یها حوزه عالی شورای و وزارتین نشریات کمیسیون

 .کند می منتشر ادواری صورت

ی خارجی معتبر را معاونت پژوهشی و فناوری ها نشریه -2

 .کند می وزارتین تعیین

حداکثر دو مقاله با گواهی پذیرش قطعی در هر مرتبه ارتقا  -3

 .مورد قبول است

به مثابه  IDO نوبت چاپ مقاله مشروط به درجنسخه در  -4

 .مقاله چاپ شده است

 یها مقاله از تواند می بند این از شده کسب امتیاز %40حداکثر  -5

 متقاضی تخدم محل موسسه یها نشریه در شده چاپ یا پذیرفته

قاضی در زمان مت که باشد ییها نشریه یا مقاله، چاپ زمان در

ا بوده نهآ حریریهسردبیر یا عضو هیأت تچاپ مقاله مدیر مسئول، 

 .است

ز حداکثر دو مقاله مستخرج از هر طرح )منجر به تولید یاامت -6

شود،  سندی ملی( در حداقل امتیازهای این بند محاسبه می

 گیرد.  تیاز تعلق میمها ا هرچند به همه مقاله

 -- 7تا 
( 6مطابق با جداول )

 ربط ذی
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 تخصص با ارتباط در مستقیماً باید ،ها مقاله امتیاز %70حداقل  -7

 .باشد متقاضی( پژوهشی گروه /تحصیلی رشته)

 قیتل مستقل مقاله %30تر از  ی با همپوشانی کمها مقاله -8

 تعلق امتیازی %70تر از  ی با همپوشانی بیشها مقاله به و شوند می

 %70 تا 30 همپوشانی با یها مقاله به گرفته تعلق امتیاز. گیرد نمی

 نباید قالهم حال، هر در. بود خواهد همپوشانی میزان نسبت به

 .شود یافته انتشار نتایج چاپ به منجر

متقاضی ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی باید حداقل به  -9

 این ترتیب سه و پنج مقاله با شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی

 .، ارائه دهدنامه آیین

ارتقاء چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه  -10

 .الزامی است

ی پژوهشی محرمانه که ها امتیاز مقاله مستخرج از طرح -11

امکان چاپ و انتشار آنان به واسطه محرمانه بودن ممکن نیست با 

 2/1تأیید کمیته ممیزی منتخب وزارتین متبوع حسب مورد تا 

 .برابر قابل افزایش است

معتبر  امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیأت علمی مراکز  -12

علمی خارج از کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک 

فرصت مطالعاتی متقاضی / دانشجوی تحت راهنمایی متقاضی و 

 .برابر قابل افزایش است 2/1دانشجوی مشترک باشد، تا 

برابر  5/1استناد و داغ با تأیید هیأت ممیزه تا  رپامتیاز مقاله  -13

 .قابل افزایش است

امتیاز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار  -14

 رفع به معطوف برنامه آن %50عضو هیأت علمی که حداقل 

 .ابر قابل افزایش استبر 5/1 تا باشد، کشور مشکالت

  Scienceو Nature یها امتیاز مقاله چاپ شده در نشریه -15

تا دو برابر قابل افزایش است. سایر امتیازهای این نوع مقاله در 

 .شود می تعیین نامه آیینشیوه نامه اجرایی این 

 تعیین و اعالم نامه آیین، در شیوه نامه اجرایی این ها و نحوه اعمال ضریب تأثیر مجله در امتیاز مقاله ها تعریف و شیوه امتیازدهی به انواع مقاله تبصره:

 .شود می

  30  7تا  معتبر های همقاله علمی مروری منتشر شده در نشری 3

4 

 –ی علمی ها ی علمی و تحشیه چاپ شده در نشریهها مقاله

  داخلی معتبر ترویجی

 –ی داخلی با اعتبار علمی ها به صورت ادواری فهرست نشریه -1

 یها حوزه عالی شورای و وزارتین نشریات کمیسیون را ترویجی

 .کنند می منتشر علمیه

موضوع مقاله باید مستقیما در ارتباط با تخصص متقاضی   -2

 .باشد

 تلقی مستقل مقاله %30تر از  کم ی با همپوشانیها مقاله -3

 تعلق امتیازی %70تر از  ی با همپوشانی بیشها و به مقاله شوند می

 %70 تا 30 همپوشانی با یها مقاله به گرفته تعلق امتیاز. گیرد نمی

 نباید مقاله حال هر در. بود خواهد همپوشانی میزان نسبت به

 .شود یافته انتشار نتایج چاپ به منجر

  18 3تا 
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5 
با  ها و فرهنگ ها ، دایرة المعارفها شده در دانشنامه مداخل چاپ

 موسسهنظر هیأت داوری مورد تأیید هیأت ممیزه 
  8 2تا 

6 

ی علمی معتبر ملی و ها مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش

 المللی بین

قابل قبول از متقاضی در یک  یها حداکثر تعداد مقاله تبصره:

تواند با  ها می همایش در هر سال سه مقاله است. این مقاله

 .همکاری دانشجویان و یا همکاران باشد

  12 2تا 

7 

ی علمی معتبر ملی و ها علمی ارائه شده در همایشخالصه مقاله 

 المللی بین

قابل قبول از متقاضی در یک  یها حداکثر تعداد مقاله تبصره:

تواند با  ها می همایش در هر سال سه مقاله است. این مقاله

 .همکاری دانشجویان و یا همکاران باشد

  5 1تا 

8 

 اعضای ویژه) متقاضی الهرس از مستخرج پژوهشی –مقاله علمی

  (علوم وزارت نظارت تحت یها مؤسسه علمی هیأت

ی موضوع این بند در ها حداکثر امتیاز هر یک از مقاله تبصره:

گیرد که نام وی به عنوان نویسنده  می صورتی به متقاضی تعلق

نخست، یا پس از نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم یا به 

 .باشدعنوان نویسنده مسئول ثبت شده 

  5 2تا 

9 

یند با تایید اتولید دانش فنی / اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فر

مراجع ذی صالح وزارتین و نیز هر نوآوری که برای حل مشکالت و معضالت کشور مؤثر باشد 

 .و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در کشور شود

 :خواهد بود 10تا  1به شرح موارد  ها فعالیت نحوه امتیازدهی به این

50  

و خدمات جدید در جهت حل  ها ، روشها طراحی سیستم -1

معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در سطح کشور با 

 گواهی مراجع ذی صالح وزارتین

 6تا  1

،  6تا  1از بندهای 

 امتیاز 20
-- 

و خدمات جدید به منظور حل  ها ، روشها راحی سیستمط -2

معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در سطح منطقه 

 با گواهی مراجع ذی صالح در منطقه آمایشی

 4تا  5/0

سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه  مدل -3

شود با گواهی اداره کل تجهیزات که منجر به تولید دستگاه 

 و تأیید هیأت ممیزه مرکزیشکی وزارت بهداشت زپ

 3تا  1

ی پزشکی و تولیدات دارویی جدید ها تولید مواد برای آزمایش -4

 یااز طریق مهندسی معکوس، به ترتیب با گواهی معاونت درمان 

معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت )حسب مورد( و تأیید هیأت 

 ممیزه مرکزی وزارت بهداشت

 6تا  1

ی جدید پزشکی که به خودکفایی کشور کمک ها فعالیتانجام  -5

ی تشخیصی درمانی نوین برای ها مؤثر نماید مانند اجرای روش

اولین بار در ایران با گواهی هیأت ممتحنه رشته مربوطه و تأیید 

 هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت

 4تا  5/0

پژوهش و بر  براستناد  باکشور،  بالینیتدوین راهنمای طبابت  -6

اساس شواهد علمی با گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت و 

 تأیید هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت

 5تا  5/0
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       و تولیررد محصرروالت پژوهشرری کرراربردی    اختررراع، اکتشرراف  -7

صرالح   جرع ذی امرثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور با تایید 

 وزارتین متبوع

 5تا  5/0

، 10تا 7بندهای از 

 امتیاز 30
-- 

اختراع، اکتشاف و تولید محصروالت پژوهشری کراربردی ثبرت      -8

ی هررا شررده و دسررتاوردهای فناورانرره کرره در چررارچوب پررژوهش  

ی دکتری با رعایت مالکیت فکری ها و رساله ها کاربردی، پایان نامه

مراحررل  در قالررب شرررکت دانررش بنیرران یررا شرررکت دانشررگاهی  

 .راجع مربوطه به انجام رسیده باشدبا تأیید مسازی آن  تجاری

المللری، بره همرراه چراپ      تبصره: چنانچه ثبت اختراع درسطح بین

و به مورد دیگر نصف امتیاز  یک مورد امتیاز کامل به ای باشد مقاله

 گیرد. تعلق می

 15تا  1

نت( دسرتاوردهای پژوهشری و فنراوری    تثبت مالکیت فکری )پ -9

کره بره فرروش     ، به شرط ایرن محل خدمت متقاضیموسسه به نام 

 .و یا به صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد رسیده

 15تا 

یا  تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی داخل -01

 خارج از کشور با تأیید مراجع ذی صالح وزارتین
 2تا  5/0

10 

فناوری خاتمه یافته در های پژوهشی و  های علمی طرح گزارش -1

 داخل مؤسسه با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه
 6 2تا 

 شماره مطابق با جداول

 ربط ذی (6)

های پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد  های علمی طرح گزارش -2

خارج از مؤسسه، با تأیید نهاد سفارش دهنرده کره ترا حرد امکران      

 :شود در نظر گرفته مینکات زیر در محاسبه امتیاز آنها 

 المللی بودن موضوع طرح ای، ملی یا بین استانی، منطقه -

هرا و مؤسسرات    های تحقیقاتی مشترک با دانشرگاه  گزارش طرح -

 .برابر 2/1علمی خارج از کشور تا 

  15تا 

 .های تحت نظارت وزارت علوم است امتیاز این بند ویژه اعضای هیأت علمی مؤسسه :1تبصره 

 10برای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی به ترتیب داشتن حداقل یک و سه طرح پژوهشی خاتمه یافته خارج از مؤسسه )موضوع بنرد   :2 تبصره

 .( الزامی است2 -

علرق  هایی که ناشی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد یا برا تخصرص فررد متقاضری مررتبط نباشرد، امتیرازی ت        به طرح :3تبصره 

 .گیرد نمی

 - 30 10تا  شدهزنده هنری و یا ادبی و فلسفی چاپاثر بدیع و ار 11

دو این جدول )جردول شرماره    بند الزم امتیازهای حداقل % از50تواند تا  می 11و  2-10، 9مجموع امتیازهای متقاضی از موارد مندرج در بندهای  تبصره:

 (علوم وزارت نظارت تحت یها مؤسسه علمی هیات اعضای ویژه) دهد پوشش را (3-2

12 
ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشری )گرنرت( داخلری یرا     

 المللی بین

 هر یک امتیاز به ازای

میلیون ریال گرنت  150

دالر  5000داخلی و یا 

 گرنت خارجی

20 

-- 

13 

الف( تصنیف، تألیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه که 

شرود )ویرژه    ها در نظرر گرفتره مری    محاسبه امتیاز آن موارد زیر در

 (های تحت نظارت وزارت علوم اعضای هیأت علمی مؤسسه

  15تصنیف: تا 

 10تألیف: تا 
 

  7تصحیح انتقادی: تا 

ترجمه مرتبط با 

 7تخصص: تا 

10 

برابر قابل  5/1المللی چاپ شده باشد. تا  تصنیفی به زبان خارجی که توسط ناشران معتبر بین یا امتیاز موضوع این بند برای کتاب تألیفی -1
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 .افزایش است

 دهد. پوشش را (2-3دو این جدول )جدول شماره  بند الزم امتیازهای حداقل از %25تواند تا  امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب می -2

دو این جدول  بند الزم امتیازهای حداقل % از50تواند تا  های علوم انسانی و هنر می یا تألیف کتاب برای گروهامتیازهای متقاضی از تصنیف  -3

 . دهد پوشش را( 2-3)جدول شماره 

 .ها بر عهده هیأت ممیزه است رشته تشخیص

 خواهد بند این در شدهتعیین امتیازهای از %30حداکثر کتاب، محتوای در تغییر %30امتیاز متقاضی برای تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل  -4

 .بود

شود )ویژه  ها در نظر گرفته می تصنیف، تألیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه که موارد زیر در محاسبه امتیاز آن -ب

 های تحت نظارت وزارت بهداشت( اعضای هیأت علمی مؤسسه

دستاوردهای پژوهشی خود(،  تألیف یا تصنیف کتاب )حاصل از -1

هایی همانند دایرة المعارف با تأیید نهایی  تألیف مجموعه کتاب

 ربط هیأت ممیزه ذی

  30 15تا 

  3 5/1تا  کتاب تألیفی در رشته غیرمرتبط با رشته تخصصی نویسنده -2

تألیف یا تدوین کتاب چاپی  -3

)بر مبنای تیراژ و نوبت چاپ( 

عنوان یا الکترونیکی که به 

منبع آموزشی مورد استفاده 

 :قرار گیرد

کتاب منبع آموزشی در  -1

سطح ملی با تأیید شورای عالی 

 برنامه ریزی وزارت بهداشت

  6 3تا 

کتاب در سطح مؤسسه با  -2

تأیید شورای انتشارات مؤسسه 

 و شورای آموزشی مؤسسه

  3 5/1تا 

تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به  -4

 باشد پذیرفته صورت اضافه یا اصالح آن محتوای در %30میزان 

 ربط ذی ممیزه هیأت تشخیص به

  4 2تا  5/0

تصحیح انتقادی کتاب معتبر با تأیید کمیسیون تخصصی  -5

 ربط هیأت ممیزه ذی
5 10  

آثار تألیفی یا ترجمه ای با تأیید  ویرایش علمی / ادبی )زبانی( -6

 ربط نهایی هیأت ممیزه ذی
  8 2تا 5/0

 .گرفت نخواهد تعلق بند این به امتیازی علمی، هیأت عضو خدمت محل عنوان به سازمان نام قید عدم صورت در :1 تبصره

 .شود می گرفته نظر در امتیاز سقف %70 تا معتبر، پژوهشی مؤسسات غیر و غیردانشگاهی انتشارات در شده چاپ کتاب برای :2 تبصره

 مؤلف مشارکت میزان و کمیت و کیفیت به توجه با مؤلف هر امتیاز برسد، چاپ به مؤلف چند یا یک توسط کتاب یک های فصل که مواردی در :3 تبصره

 .گردد می تعیین( ارتقا نامه آیین اجرایی نامه شیوه 2 جدول آخر ستون سقف رعایت با)

14 

راهنمایی و مشاوره پایان  -1

نامه کارشناسی ارشد یا دکتری 

حوزه  3ای یا سطح  حرفه

های  )سقف برای پایان نامه

کاربردی به منظور حل 

 5/1مشکالت کشور با ضریب 

 برابر(

 2 استاد راهنما -1

25  

 5/0 استاد مشاور -2

راهنمایی و مشاوره رساله  -2

 4دکتری تخصصی یا سطح 

 های رسالهحوزه )سقف برای 

کاربردی به منظور حل 

 5/1مشکالت کشور با ضریب 

 6 استاد راهنما -1

 5/1 استاد مشاور -2
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 برابر(

 سازمان فناوری توسعه معاونت کتبی مجوز ارائه عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر دانشجویان ساله/ ر نامهپایان مشاوره و راهنمایی برای :1 تبصره

 .باشد می الزامی

 تبصره این .شود می گرفته نظر در امتیاز سقف %50 تا آزاد، و غیردولتی های دانشگاه دانشجویان رساله/  نامه پایان مشاوره و راهنمایی برای :2 تبصره

 .گردد می اجرا گیرد می نجاما 1/7/97 تاریخ از پس ارساله نامه پایان از دفاع که مواردی برای

 .است محاسبه قابل شده چاپ /رسالهنامه نپایا ارائه و دانشجو دفاع از پس امتیاز، :3 تبصره

 های نظریه پردازی کرسی 15

های علمی  ارائه کرسی-1

 ترویجی -
 4تا  2

-- 

ارائه دستاوردها و  -2

 پژوهشی -نتایج علمی

 یها کرسی از برگرفته

 در پردازی نظریه

 میزگردهای وها  همایش

 و ملی علمی مراکز

 المللی بین

4 

نقد علمی در  -3

های علوم به ویژه  حوزه

علوم انسانی و معارف 

 اسالمی

 7تا  3

های  نوآوری در حوزه -4

علوم به ویژه علوم انسانی 

 و معارف اسالمی

 7تا  3

نظریه پردازی در  -5

ویژه های علوم به  حوزه

علوم انسانی و معارف 

 اسالمی

 12تا  7

16 

که در محاسبه  های داخلی و خارجی کسب رتبه در جشنواره

امتیاز آنها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضی در جشنواره در نظر 

 گرفته می شود.

  10 6تا 

17 

 و فناوری های پژوهشی داوری و نظارت بر فعالیت

های معتبر و آثار بدیع نشریه پژوهشی -های علمیداوری مقاله-1

 امتیاز 1و ارزنده هنری هر مورد تا 

های پژوهشی یا فناوری داوری کتاب، داوری یا نظارت بر طرح -2

 امتیاز 2هر مورد تا 

- 10  

 شود. ها پس از خاتمه طرح، داده می : امتیاز نظارت بر طرحتبصره

18 

برخورداری از برجستگی یا 

پژوهش شاخص بودن در امر 

نظیر دریافت لوح تقدیر، نشان، 

یا عناوین مشابه از مراجع 

رسمی جهت انجام فعالیت 

پژوهشی و به عنوان پژوهشگر 

  برتر

در سطح موسسه با تأیید -1

 معاون پژوهشی موسسه
 4 2تا 

 
المللی در سطح ملی یا بین -2

با تأیید معاون پژوهشی وزارت 

 متبوع

 8 4تا 
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 باشد. امتیاز مربوطه در هر سطح فقط یک بار برای کل دوره ارتقا مجاز می استفاده ازتبصره: 

   18الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
 شماره مطابق با جداول

 ربط ذی (6)

  سقف ندارد  18الی  1های  حداکثر امتیاز قابل احتساب از بند

 

  ی علمی، اجراییها فعالیت : 4ماده 

 

 ی علم، دانش، پژوهش و فناوری که هدف آن تقویت مدیریت اجرایی و توسعهها ی مبتنی بر مؤلفهها ای از فعالیت مجموعه

 :ی مرتبط است. این فعالیت عبارتند ازها در حوزه ها زیرساخت

 "مؤسسه"ی علمی، اجرایی اعضای هیأت علمی ها امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت  -4شماره جدول 

 موضوع بند

 در امتیاز حداکثر

واحد کار یا 

 نیمسال

 حداکثر امتیاز در

هر موضوع 

 آموزشی

حداکثر امتیاز 

در هر موضوع 

 پژوهشی

 حداقل امتیاز الزم در

 هر دوره ارتقاء

1 

حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و مشارکت 

 نامه آیینبر اساس تکالیف تعیین شده در 

ی آموزش عالی، ها و مؤسسه ها مدیریت دانشگاه

های اجرایی  و سایر فعالیت فناوریپژوهشی و 

 محوله

1 8 8 5 

2 

ی ها ، اردوها یا سایر فعالیتها برپایی نمایشگاه

فوق برنامه پژوهشی، فناوری، آموزشی، فرهنگی، 

هنری و مدیریت اجرایی آن با توجه به سطح 

 برگزاری

  8 6 2تا 

3 

ی ها و کارگاه ها اندازی آزمایشگاهطراحی و راه

فنی، پژوهشی و هنری،  تخصصی، اعم از

ی ها واحدهای نیمه صنعتی و پژوهشی، کتابخانه

ی تخصصی مجازی، حسب ها تخصصی، شبکه

 اهمیت و تجهیزات موجود و میزان بهره برداری

  8 6 4تا 

4 

همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز 

ی آموزش عالی، پژوهشی و ها تحقیقاتی، مؤسسه

علم و فناوری، ی ها و پارک ها فناوری شهرک

 ی دانش بنیانها مراکز رشد و شرکت

  8 8 4تا 

5 

مدیرمسئولی، سردبیری، عضویت در هیأت 

ی علمی معتبر و ریاست ها تحریریه نشریه

 ی علمی کشورها قطب

به ازای هر  3تا 

 سال
12 12  

6 

ی علمی ها ی قطبها عضویت در یکی از هسته

 رسمی کشور/ عضویت در هیأت مدیره و بازرسی

 ی علمیها انجمن

  4 4 به ازای هر سال 1

 / مراکز رشدها عضویت در شورای پارک 7

 50به ازای هر 

 1ساعت حضور 

 امتیاز

4 8  
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8 

های علمی در سطوح ملی،  دبیری همایش

، با تأیید شورای پژوهشی المللی بینای و  منطقه

 ربط ذیمؤسسه و یا نهادهای 

  8 6 2تا 

9 
 سه گانه، مطابق جدولایفای مسئولیت در قوای 

 (5) شماره
    14تا  4هر سال 

10 

 هرا  ، هیأتها ، کمیتهها شرکت در شوراها، کارگروه

ی رسررمی اعررم از شررورای عررالی هررا و کمیسرریون

انقالب فرهنگی، شورای عترف، معاونرت علمری و    

فناوری ریاست جمهوری، سرتاد وزارترین، حروزه    

  *هرررررررا علمیررررررره و فرهنگسرررررررتان

 هرا  ، هیأتها ، کمیتهها کارگروهشرکت در شوراها، 

برا   هرا  ی رسرمی سرایر وزارتخانره   هرا  و کمیسیون

  موافقت رئیس مؤسسه متبوع

ی مذکور باید بر اساا  حما    ها عضویت*

 .رسمی باشد

به ازای هر  2تا 

 سال
10 10  

11 
رشته ای با رویکرد  ی جدید و میانها ایجاد رشته

 یرفع نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرین
  10 10 5تا 

12 
ای  ی بزرگ تحقیقاتی بین رشتهها راهبری پروژه

 )مدیریت پروژه( با تأیید شورای پژوهشی مؤسسه
  12 8 4تا 

13 

و فعالیت با  ها طراحی، تدوین و اجرای برنامه

هدف افزایش کارآیی و اثربخشی نظام آموزش 

 عالی

  10 10 5تا 

14 

تأیید ی سراسری، با ها طراحی سؤال آزمون

سازمان سنجش آموزش کشور/ مرکز سنجش 

آموزش وزارت بهداشت/ مرکز آزمون دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 1ساعت  25هر 

 امتیاز
8 8  

15 

ی جامع منطقه ای و ها طراحی سؤال آزمون

درون دانشگاهی )جامع علوم پایه و پیش 

ی جامع ها کارورزی(، ارتقای دستیاران، امتحان

 نظایر آنو  )PhD (دکتری تخصصی

 1ساعت  50هر 

 امتیاز
5 5  

  10 10 4تا  تدوین کتاب به شیوه گردآوری 16

17 
ی علمی ها ی همایشها تدوین مجموعه مقاله

 معتبر
  6 4 2تا 

18 
ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی 

 با تأیید رئیس مؤسسه

 10به ازای هر 

 1دانشجو 
12 12  

 10    18الی  1از بندهای  الزمامتیاز  قلحدا

  35 35  18الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 
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 4شماره جدول  9امتیاز مفاد موضوع بند   -5شماره جدول 

 امتیاز موضوع بند

 14 رؤسای قوای سه گانه 1

 12تا  دبیر شورای عالی انقالب فرهنگیوزرا، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و  2

 10تا  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان 3

4 
ها و رئیس جهاد  معاونان وزارت متبوع، مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه، اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه

 دانشگاهی
 10تا 

5 
استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران )سفرا، استانداران، رئیس سازمان صدا  نامه آییناصالحی  44سایر مسئوالن مذکور در ماده 

 و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شهردار تهران(
 10تا 

 10تا  یهای آموزش عالی، پژوهشی و فناور ها و مؤسسه رؤسای دانشگاه 6

 10تا  ها مصلحت نظام، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و رؤسای فرهنگستان اعضای مجمع تشخیص 7

 8تا  های علم و فناوری مستقل های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و رؤسای پارک ها و مؤسسه معاونان دانشگاه 8

9 

ها، معاونان  انقالب فرهنگی، معاونان ستادی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهدبیران شوراهای تخصصی و معاونان دبیر شورای عالی 

، مسئولین دفاتر و رؤسای "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"و  "علوم، تحقیقات و فناوری"رئیس جهاد دانشگاهی، مشاوران وزرای 

وزارتین "دیریت حوزه علمیه، مدیران کل دفاتر و ادارات ، معاونان مرکز مها استانی نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

، ها و رؤسای دانشکده ها ی علم و فناوری وابسته به دانشگاهها ی علم و فناوری مستقل، رؤسای پارکها ، معاونان پارک"متبوع

 و واحدهای پژوهشی مستقل و رؤسای مراکز رشد علم و فناوری ها پژوهشکده

 6تا 

10 
ی آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ها و مؤسسه ها ، مدیران حوزه ستادی دانشگاهها ی علم و فناوری وابسته به دانشگاهها معاونان پارک

 ی دانشگاهیها و واحدهای پژوهشی مستقل وابسته به مؤسسه و مدیران عامل شرکت ها پژوهشکده ،ها معاونان دانشکده
 5تا 

11 
، دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور، دبیر "وزارتین متبوع"نان مدیران کل دفاتر و ادارات ، معاو"وزارتین متبوع"مشاوران معاونان 

 ری علمی کشوها ی علمی رسمی و دبیر شورای قطبها کمیسیون انجمن
 4تا 

12 
ی ها و پست ی آموزشی یا پژوهشیها نظیر مدیران گروه ،ها باید عضو هیأت علمی باشند یی که طبق مقررات، متصدیان آنها سایر سمت

 ی سازمانی مصوبها ستاره دار در مجموعه پست
 4تا 

 

توسط مقام باالتر )صادر کننده حکم انتصاب فرد( تعیین  12تا  5ی علمی، اجرایی بندهای ها میزان امتیاز فعالیت: 1تبصره 

در خارج از مؤسسه محل خدمت ی علمی، اجرایی اعضای هیأت علمی مشمول بندهای مذکور که ها چنین امتیاز فعالیت شود. هم می

نمایند، در صورتی قابل احتساب خواهد بود که با موافقت رئیس مؤسسه متبوع انجام شده  عضو هیأت علمی و وزارتین فعالیت می

 .باشد

پیش بینی نشده است؛ در شیوه نامه  نامه آیینی علمی، اجرایی اعضای هیأت علمی که در این ها امتیاز سایر فعالیت :2تبصره 

 .اجرایی توسط وزارتین )حسب مورد( تعیین و اعالم خواهد شد
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 ی تحت نظارت وزارت علومها حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسه (2-6)شماره جدول 

 11ستون  10ستون  9ستون  8ستون  7ستون  6ستون  5ستون  4ستون  3ستون  2ستون  1ستون 

مرتبه قبل 

 از ارتقا

مرتبه بعد 

 از ارتقا
 10-3بند  2-3بند  1-3بند  1 هماد

مجموعه 

 بندهای

3-2 

3-9 

3-10 

3-11 

3-13 

3-15 

 4ماده  1-4بند  3ماده 
مجموع 

 مواد

 120 10 5 75 55 10 40 5 10 دانشیاری استادیاری

 130 10 5 85 80 15 60 5 10 استادی دانشیاری

 

 و 11 بند ذیل تبصره مفاد طریق از را "5" ستون در مندرج امتیاز %50 تواند حداکثر متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می: تبصره

 .کسب نماید (2-3)شماره ل مندرج در جدو "الف – 13" بند 3 و 2 بندهای

ی خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این ها توانند با توجه به مأموریت ی دارای هیأت ممیزه مستقل میها مؤسسه :5ماده

که به تأیید حداقل  نامه آییناین  3ی تعیین شده، ضوابط و مقررات خاص خود را در خصوص مفاد ماده ها و رعایت حداقل نامه آیین

مقام مسئول در وزارتین  ی ممیزه مرکزی وزارتین و ابالغ آن توسطها رسد، پس از تأیید هیأت سوم کل اعضای هیأت ممیزه می دو

 .به اجرا در آورند

به منظور  )فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی(نامه آیینی موضوع مواد چهارگانه این ها ارزیابی کیفیت انجام فعالیت :6ماده 

از چنین بررسی رکود علمی، احتساب سابقه خدمت قبل  رسیدگی و اظهارنظر به درخواست متقاضیان ارتقای مرتبه و هم

تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی مؤسسه بر اساس جداول فوق توسط مراجع ذی صالح انجام 

 .پذیرد می

کلیه اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از این که پرونده آنان در تاریخ الزم  نامه آیینبا ابالغ این  :  7ماده

مورد طرح و بررسی قرار گرفته و یا در شرف  ربط ذیدر کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی یا هیأت ممیزه  نامه آییناالجراشدن 

توانند با ارائه درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه،  ی یاد شده باشد، میها یا هیأت ها ، کمیسیونها ارسال پرونده به کمیته

 .مرتبه خویش تقاضا نمایندرا در بررسی پرونده ارتقای  نامه آییناعمال این 
 

به منظور  نامه آیینماه پس از تصویب این  3حسب مورد توسط وزرای مربوطه، حداکثر  نامه آیینی اجرایی این ها شیوه نامه :8ماده

 .شود اجرا ابالغ می
 

و با هدف  15/10/1389قانون برنامه پنج ساله توسعه مصوب  20ماده  "ب"و  16ماده  "الف"در راستای اجرای بندهای :  9ماده

 .ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، مورد بازنگری قرار گرفت نامه آییندستیابی به جایگاه مناسب علم و فناوری در منطقه و جهان، 
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شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و از  18/12/1394 مورخ 776تبصره در جلسه  65ماده و  9مشتمل بر  نامه آییناین 

ی ها ی آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین و سایر دستگاهها برای کلیه مؤسسه 1/7/1395 تاریخ

 .باشد اجرایی و نهادهای عمومی کشور الزم االجرا می

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 و آموزشی ،علمی هیات اعضای مرتبه ارتقای نامه آیین اجرایی نامه هشیو
  پژوهشی

 
 27/07/1395 زمان تصویب:

 01/10/1395 زمان اجرا:

 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 پژوهشی و آموزشی،علمی هیات اعضای مرتبه ارتقای نامه آیین اجرایی نامه شیوه

 

 بسمهتعالی

 مقدمه

 
 فرهنگی، انقالب عالی شورای 1۸/12/1394  مورخ ۷۷6  جلسه مصوب مرتبه ارتقای نامه آیین ۸ ماده اجرای در نامه شیوه این   

 و ها دانشگاه علمی هیات اعضای برای و شده تدوین ذیل شرح ، به2۷/4/1395/دش مورخ ۷453/95 شماره نامه طی ابالغی

 های مؤسسه و ها دانشگاه و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته غیردولتی و دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش های مؤسسه

 .االجراست الزم کشور عمومی نهادهای و اجرایی های دستگاه سایر به وابسته فناوری و پژوهشی عالی، آموزش
 

  اختصارات :1 ماده
 

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ت:وزار

  ذیصالح مراجع از مجوز دارای فناوری و پژوهشی عالی، آموزش های مؤسسه و ها دانشگاه :مؤسسه

  علمی هیات اعضای مرتبه ارتقای نامه آیین :نامه آیین

  علمی مرتبه ارتقای متقاضی پژوهشی یا آموزشی علمی هیات عضو :متقاضی
 

 تعاریف :2 ماده

 

 حوزه در خاصی پژوهشی موضوع در علمی یها یافته آخرین آن، نویسندگان یا نویسنده که است ای لهمقا :مروری -علمی مقاله

 از معتنابهی تعداد و پردازند ای می مسئله تبیین به نوآورانه و متفاوت رویکردی با و دهند می قرار تحلیل و تجزیه مورد را خود تخصصی

 .است مقاله آن نویسندگان یا نویسنده به متعلق استفاده، مورد منابع

 و ملی اسناد تحقق منظور به که است علمی هیات عضو بلندمدت پژوهشی یها فعالیت برنامه :دار جهت تحقیقاتی مصوب برنامه

  د.باش رسیده "مؤسسه" پژوهشی شورای تأیید به و شده تدوین" مؤسسه"یها مأموریت وای  منطقه

 در آن دهنده سفارش دستگاه یا شده لحاظ دولت عمومی بودجه در آن اعتبار تأمین محل که شود می اطالق طرحی به :ملی طرح

 .باشد ملی سطح در ،"مؤسسه"پژوهشی شورای تشخیص به آن، تأثیر حوزه یا باشد ملی سطح

 خدمت محل "مؤسسه" طریق از آن اعتبار درصد 5۰ از بیش که شود می اطالق طرحی به ":مؤسسه" داخل فناوری و پژوهشی رحط

 .باشد شده اعتبار تأمین" متقاضی"

 معتبر یها جشنواره و فجر هنری و فارابی طباطبائی، عالمه رازی، خوارزمی، داخلی معتبر یها جشنواره به :خارجی و داخلی شنوارهج

 "متقاضی" تخصص با مرتبط که معاونت آن تأیید مورد مرجع یا "وزارت" فناوری و پژوهش معاونت تشخیص به المللی، بین علمی

 .شود می اطالق باشد،
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 " نامه آیین" یک ماده موضوع یها فعالیت ارزیابی شیوه :3 ماده

 
 و عناوین به توجه با که است فرهنگی کمیسیون عهده بر منحصرا "متقاضی" دهگانه اجتماعی - تربیتی -فرهنگی های فعالیت ارزیابی 

 .شود می انجام "نامه آیین" یک جدول در مندرج امتیازهای

 و علمی هیات اعضای مهارتی و فرهنگی معرفتی، علمی، مستمر ارتقای برای تواند می "مؤسسه" مذکور، جدول 9 بند مفاد اجرای در

 کند برگزار را زیر یها دوره آنان در خودباوری روحیه تقویت و کشور تربیتی و پژوهشی آموزشی، های اولویت و نیازها به پاسخگویی
  

 دوره عناوین ردیف علمی هیات اعضای توانمندسازی و افزایی دانش یها دوره عناوین (1) جدول

 عناوین دوره ردیف عناوین دوره ردیف

 اسالمی انقالب مبانی و اسالمی سیاسی اندیشه 6 دانشگاهی مقررات و ضوابط 1

 ای حرفه و علمی اخالق ۷ تدریس فنون و ها روش 2

 علم فلسفه و اسالمی شناسی معرفت ۸ تحقیق مدیریت و روش 3

 اسالمی تربیت و تعلیم اصول 9 پژوهشی و آموزشی یها فعالیت ارزیابی 4

 اسالمی تمدن تاریخ و تحصیلی رشته با متناسب علم تاریخ 1۰ الکترونیکی منابع و علمی اطالعات مدیریت 5
 

 ابالغ و تدوین ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد را 1۰ تا 6 یها دوره و"وزارت" را 5 تا 1 یها دوره عناوین یها سرفصل

 شورای در تصویب از پس و تدوین را تکمیلی یها برنامه تواند می خود وضعیت تشخیص و نیاز حسب "مؤسسه" ضمن، در .کند می

 .کند اجرا ،"مؤسسه"

 

 "نامه آیین" 2 ماده موضوع امتیازهای ارزیابی شیوه :۴ ماده

 
  آموزشی شؤونات و درسی انضباط و نظم رعایت. 1

 عملی، دروس ارائه کیفیت به توجه ،ها کالس موقع به تشکیل ،ها سرفصل رعایت درس، طرح ارائه قبیل از بند، این یها شاخص تعیین

 بر ها، آن از هریک اهمیت میزان و معلمی شؤونات رعایت چنین هم و .... و دانشجویان به علمی مشاوره ارائه نمرات، موقع به اعالم

 1-2 جدول یک بند موضوع کمیته را بند این در شده کسب امتیاز تحصیلی، نیمسال هر پایان در. است مؤسسه آموزشی شورای عهده

 را بند این امتیاز دانشکده رئیس ،"متقاضی" پرونده بررسی زمان در. کند می ثبت علمی هیات عضو پرونده در و تعیین "نامه آیین"

 .کند می اعالم منتخب کمیته دبیرخانه به درخواست زمان به منتهی تحصیلی نیمسال 1۰ حداکثر برای

 تعویق به سال یک مدت به وی مرتبه ارتقای باشد، تر کم 35/۰ از تحصیلی سال نیم دو در کم دست "متقاضی" امتیاز چنانچه :تبصره

 .افتد می

  تدریس کیفیت. 2

 .شود می ارزیابی "نامه آیین" 1-2 جدول 2 بند مفاد براساس تدریس کیفیت

  تدریس کمیت .3

 حضوری غیر و حضوری نیمه حضوری، از اعم مصوب، رسمی آموزشی یها دوره کلیه برای" متقاضی" آموزشی یها فعالیت -3-1

 .شود می محاسبه 5/۰و  ۷5/۰ ،1 ضرایب با ترتیب به تدریس کمیت احتساب در (،برخط الکترونیکی یها آموزش)

 کارشناسی، کاردانی، یها دوره در تدریس معادل ترتیب به علمیه، یها حوزه 4 و 3 ،2 ،1 سطوح از یک هر در تدریس -3-2

 .شود می محسوب دکتری و ارشد کارشناسی



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه

 

163 

 .بود خواهد نظری دروس مشابه دقیقا امتیازدهی لحاظ از عملی دروس تدریس کمیت ارزیابی -3-3
 

 "نامه آیین" 3 ماده موضوع امتیازهای ارزیابی شیوه: 5 ماده

 
 اعضای به مربوط "نامه آیین" 2-3 جدول 1 بند موضوع)" مؤسسه" پژوهشی مقررات و ضوابط رعایت به مربوط یها شاخص تعیین -1 

 نیمه) ماه شش هر پایان در .است مشابه عناوین یا "مؤسسه" شورای عهده بر ها آن از هریک اهمیت میزان و (پژوهشی علمی هیات

 پژوهشی مرکز / پژوهشکده شورای از مرکب ای هکمیت را بند این در شده کسب امتیاز (سال هر ماه اسفند دوم نیمه و ماه شهریور دوم

 پژوهشکده رئیس ،"متقاضی"پرونده بررسی زمان در و کند می ثبت علمی هیات عضو پرونده در و تعیین ربط ذی علمی گروه مدیر و

 .کند می اعالم منتخب کمیته دبیرخانه به درخواست زمان به منتهی سال پنج حداکثر برای را بند این امتیاز

 تعویق به سال یک مدت به وی مرتبه ارتقای باشد، تر کم 35/۰ از ماهه شش دوره دو در کم دست "متقاضی" امتیاز چنانچه :تبصره 

 .افتد می

 بر ها مقاله امتیاز در مجله تأثیر ضریب اعمال نحوه و ها مقاله انواع امتیاز تعیین برای اصلی یها شاخص تبیین و امتیازدهی هشیو -2

 .است "مؤسسه" ممیزه هیات عهده

 و جعلی خارجی مجالت فهرست و معتبر ترویجی -علمی و پژوهشی -علمی مجالت فهرست "وزارت" فناوری و پژوهش معاونت -3

 .کند می اعالم خود رسانی اطالع پایگاه در ساله هر را المللی بین معتبر تخصصی و استنادی یها نمایه فهرست عالوه به نامعتبر،

 عنوان به اسامی، گرفتن قرار ترتیب از نظر صرف مقاله، 5 و 3 ترتیب به حداقل باید استادی و دانشیاری مراتب به ارتقا متقاضی -4

 .دهد ارائه مسئول نویسنده

 استاد باشد، اول نفر دانشجو نام و بوده" متقاضی" راهنمایی تحت دانشجوی رساله یا نامه پایان از مستخرجای  مقاله چنانچه -5

 .شود می برخوردار اول نفر امتیاز از اسامی، گرفتن قرار ترتیب از نظر صرف راهنما،

 صرف راهنما استاد باشد، "متقاضی" راهنمایی تحت دانشجویان رساله یا نامه پایان چند یا یک نتایج از مستخرجای  مقاله چنانچه -6

 .شود می برخوردار اول نفر امتیاز از اسامی، گرفتن قرار ترتیب از نظر

 و پژوهشی یها طرح و یندافر یا محصول سازی تجاری و تولید به منجر اختراع / فنی دانش تولید از مستخرجای  مقاله چنانچه -۷

 اول نفر امتیاز از اسامی، گرفتن قرار ترتیب از نظر صرف باشد، مقاله آن مسئول نویسنده که این به مشروط مجری باشد، فناوری

 .شود می برخوردار

 امتیاز سهم از راهنمایی استاد صرفا باشند، داشته عهده بر راهنما استاد یک از بیش را دانشجو رساله یا نامه پایان هدایت چنانچه -۸

 .باشد مقاله مسئول نویسنده که شود می برخوردار آن از مستخرج مقاله در اول نفر برای شده تعیین

 بر مشترک طور به دانشجویی رساله یا نامه پایان هدایت چنانچه پژوهشی، مراکز و ها دانشگاه همکاری توسعه و تقویت منظور به -9

 شده تعیین امتیاز سهم از راهنما استاد دو هر باشد، پژوهشی مؤسسه علمی هیات عضو یک و دانشگاهی علمی هیات عضو یک عهده

 .شوند می برخوردار آن از مستخرج مقاله در اول نفر برای

 یا "مؤسسه" توسط که گیرد می تعلق امتیاز (المللی بین و ملی از اعم) داخلی علمی معتبر یها همایش از دسته آن به -1۰

 .باشند شده ثبت (ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در و برگزار ذیصالح مراجع از رسمی مجوز دارای علمی یها انجمن

 و داخلی علمی یا قانونی مراجع و محصول سازی تجاری و پژوهشی محصوالت تولید اکتشاف، اختراع، تأییدکننده قانونی مراجع -11

 .کند می اعالم معاونت آن تأیید مورد مرجع یا "وزارت" فناوری و پژوهش معاونت ساله هر را توالی تعیین ثبت خارجی

 معاونت فناوری، و پژوهشی دستاوردهای( پتنت) فکری مالکیت ثبت از لیسانس تحت صورت به استفاده با فروش تأیید مرجع -12

 .است "مؤسسه" فناوری و پژوهش
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 تعلق امتیاز نیز، باشد شده انجام ها دستگاه سایر در خدمت محل "مؤسسه" اطالع با که "متقاضی" فکری مالکیت ثبت به :تبصره

 .گیرد می

  

 ... و اثرگذاری گستره اعتبار، میزان قبیل از ییها شاخص براساس "مؤسسه" از خارج فناوری و پژوهشی یها طرح به امتیازدهی -13

 .گیرد می انجام رسد؛ می ممیزه هیات تصویب و "مؤسسه" پژوهشی شورای پیشنهاد به که

 یا وزیر سفارش به و ها وزارتخانه ستاد یها مأموریت انجام برای نیاز حسب که فناوری و پژوهشی یها طرح از دسته آن :تبصره

 از درصد 5۰ حداقل که فناوری و پژوهشی یها طرح چنین هم و شود می انجام ذیربط پژوهشی یها مؤسسه در مربوط، یها معاونت

 "مؤسسه" مأموریت جهت در یا و فرد تخصصی حوزه در ها طرح موضوع که صورتی در شود، می تأمین "مؤسسه" خارج از آن اعتبار

 با فناوری و پژوهشی طرح عنوان به برسد، "مؤسسه" تأیید به و کرده طی را داوری یندافر ها آن نهایی گزارش و باشد وی خدمت محل

 .شود می داده امتیاز ها آن به مربوط بند در و شده تلقی "مؤسسه" از خارج قرارداد طرف

 از نظر صرف مشترک، راهنمای دارای رساله یا نامه پایان دو هر ،"نامه آیین" 1-3 جدول 13 بند ذیل 5 تا 2 یها تبصره اجرای در -14

 .شود می محاسبه رساله یا نامه پایان یک عنوان به ها آن از هریک برای راهنما، استادان اسامی ترتیب

 قرارداد طرف با یافته خاتمه های طرح یا طرح مجری باید "متقاضی" ،"نامه آیین" 2-3 جدول 1۰ بند ذیل 2 تبصره اجرای در -15

 .باشد مؤسسه از خارج

 پایان به نسبت تغییر درصد 3۰ حداقل که است امتیاز شرایط واجد صورتی در" متقاضی" رساله یا نامه پایان از برگرفته کتاب -16

 .گیرد می تعلق آن به کتاب امتیاز درصد 5۰ تا صورت، این در .باشد داشته رساله یا نامه

 .است پذیرفتنی کتاب یک برای تنها چاپ، آماده نسخه ارائه به مشروط معتبر، ناشران از یکی از قرارداد و چاپ پذیرش گواهی -1۷

 چاپ تاریخ که صورتی در باشد، نکرده استفاده فعلی مرتبه به ارتقا برای کتابی یا مقاله چاپ پذیرش امتیاز از "متقاضی" چنانچه -1۸

 .است محاسبه قابل آن امتیاز باشد، فعلی مرتبه به ارتقا تاریخ از بعد کتاب یا مقاله آن

 براساس ،"متقاضی" توسطای  ترجمه یا تألیفی آثار (زبانی) ادبی /علمی ویرایش به مربوط مستندات و مدارک ارائه صورت در -19

 .است ارزیابی قابل "نامه آیین"  2-3و  1-3 جداول 6 – ب-13 و 6-ب-12 بندهای در مندرج امتیازهای

 از تواند نمی مجددا فعالیت همان کند کسب امتیاز ذیل، موارد استثنای به ،"نامه آیین" 3 ماده بندهای از یکی از فعالیتی چنانچه -2۰

 :کند امتیاز کسب ماده همین بندهای سایر

  دانشجو رساله یا نامه پایان -الف

 المللی بین و ملی یها جشنواره در رتبه کسب -ب

 (گرنت) پژوهشی اعتبار جذب در فعال ظرفیت ایجاد -ج

 تجاری و تولید به منجر اختراع / فنی دانش تولید و "مؤسسه" از خارج قرارداد طرف با پژوهشی یها طرح از مستخرج یها مقاله  -د

 تعلق امتیاز نصف دیگر فعالیت به و کامل امتیاز (آن از مستخرج مقاله یا فعالیت اصل) فعالیت یک به که یندافر یا محصول سازی

 .گیرد می

 

  خاص مقررات و ضوابط تعیین : ۶ ماده

 

 یها مأموریت تحقق جهت در که را خود علمی هیات اعضای پژوهشی های فعالیت از دسته آن مجازند ممیزه هیات دارای یها مؤسسه

 ویژه به 3 ماده جداول بندهای از یک هر در مورد حسب ،ها فعالیت آن ماهیت و "نامه آیین" 5 ماده مفاد رعایت با باشد می "مؤسسه"

 بدیهی .کنند امتیازدهی بندها آن در مندرج امتیازهای براساس و تعریف 2-3 جدول 1۰ و 9 بندهای یا و 1-3 جدول 9 و ۸ بندهای
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 "وزارت "مرکزی ممیزه هیات تأیید آن از پس و ممیزه هیات اعضای کل دوسوم حداقل تأیید و شده تعیین یها حداقل رعایت است

  .است الزامی شود، می تعریف "نامه آیین" 5 ماده مفاد قالب در که ممیزه هیات مصوبات کلیه اجرای برای
 

 موارد سایر: 7 ماده

 

 در (نامه آیین 4 جدول یک بند موضوع) محوله تکالیف انجام و کار محل در علمی هیات عضو مشارکت و وقت تمام و فعال حضور -1

 به ،"مؤسسه" شورای پیشنهاد با که جداولی و ضوابط براساس مشابه عناوین یا پژوهشکده / دانشکده رئیسه هیات توسط نیمسال هر

 در ها آن نتایج و ارسال "مؤسسه" پژوهشی /آموزشی معاون برای محرمانه صورت به و ارزیابی رسد، می ربط ذی ممیزه هیات تصویب

 .رسد می ممیزه هیات اطالع به تصمیم اتخاذ جهت "متقاضی" پرونده بررسی هنگام

 .است سال 4 استادی و دانشیاری مراتب از هریک به ارتقا برای علمی هیات اعضای مستمر و وقت تمام اشتغال مدت حداقل -2

  :نیست احتساب قابل باالتر مرتبه به ارتقا برای علمی هیات عضو وقت تمام اشتغال مدت حداقل در ذیل موارد :1 تبصره 

  وظیفه نظام خدمت ضرورت دوره  -الف

  حقوق بدون مرخصی مدت -ب

 مأموریت محل یا خدمت محل "مؤسسه" در علمی هیات عضو پژوهشی ای آموزشی وظایف انجام قطع به منجر که مأموریتی مدت -ج

 (.ماده این ذیل "2" تبصره مشموالن و علمی هیات اعضای استخدامی نامه آیین "۷9 "ه ماد موضوع مقامات استثنای به) شود می

 تمام خدمت سال "یک" معادل باالتر مرتبه به ارتقا برای وقت نیمه و حضوری نیمه علمی هیات اعضای خدمت سال دو هر: 2 تبصره

 .شود می تلقی آنان وقت

 که این به مشروط ذیل، شرایط از یکی بودن دارا صورت در باالتر، مرتبه به ارتقا برای علمی هیات عضو اشتغال مدت حداقل :3 تبصره

 علمی هیات اعضای برای ترتیب به مورد حسبامتیاز( را ) 5) 2-3و  1-2 جداول یک بند در شده تعیین امتیاز حداقل از نسبتی

 .یابد می کاهش سال یک حداکثر کند، کسب فعلی مرتبه در توقف زمان مدت به توجه با( پژوهشی و آموزشی

 :است پذیر امکان خدمت دوران طول در بار یک برای صرفا امتیاز این از استفاده که است ذکر شایان

  کشوری نمونه علمی هیات عضو عنوان کسب  -الف

  Nature یا Science یها نشریه در مسئول یا اول نویسنده عنوان به مقاله یک انتشار  -ب

  ESI پایگاه در دنیا برتر دانشمندان درصد یک فهرست به ورود -ج

 اهداف با بلندمدت تحقیقاتی مصوب برنامه از مستخرج "نامه آیین" 3 ماده از ضروری امتیازهای حداقل از درصد 5۰ حداقل کسب -د

 ای  منطقه و ملی اسناد تحقق چارچوب در علمی، هیات عضو مشخص

 باشد شده انجام دیگر"ای مؤسسه "نام با یا متقاضی (قبلی یا فعلی) خدمت محل "همؤسس" نام ذکر بدون که ییها فعالیت ارزیابی -3

 .است ممیزه هیات تشخیص با

 محاسبه قابل باشد شده کسب فعلی مرتبه در که امتیازهایی منحصرأ باالتر، مرتبه به مرتبه یک از علمی هیات اعضای ارتقای برای -4

 .است

 "مؤسسه" در استخدام از قبل و علمیه حوزه 4 سطح ای تخصصی دکترای درجه اخذ از پس "متقاضی" پژوهشی یها فعالیت :تبصره

 ضروری امتیازهای یها حداقل در احتساب بدون و مورد حسب" )نامه آیین" 3 ماده بندهای از هریک در دانشیاری، مرتبه به ارتقا برای

 .است محاسبه قابل (ارتقا برای

 :شود می محاسبه ذیل جدول براساس مشترک، یها پژوهش توسعه ضرورت به توجه با ،"نامه آیین" مواد موضوع یها فعالیت امتیاز -5
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 مشترک پژوهشی های فعالیت آورندگان پدید سهم محاسبه نحوه ( 2) جدول

 تعداد نویسندگان/ همکاران
 سهم )درصد(

 وع ضرایب )درصد(مجم
 سایر نفرات نفر اول

1 1۰۰ --- 1۰۰ 

2 9۰ 6۰ 15۰ 

3 ۸۰ 5۰ 1۸۰ 

4 ۷۰ 4۰ 19۰ 

5 6۰ 35 2۰۰ 

 25۰حداکثر  ≤3۰ 5۰ و باالتر 6
 

 ثبت از پس که این به مشروط وی مرتبه ارتقای حکم اجرای تاریخ کند، تأیید را "متقاضی" مرتبه ارتقای ممیزه هیات که صورتی در-6

 یها فعالیت (نامه شیوه این پیوست) نامه گزارش ثبت و مستندات کلیه تحویل تاریخ باشد؛ نشده انجام آن در تغییری هیچگونه پرونده

 .است منتخب کمیته دبیرخانه در "متقاضی"

 جداول در را تقاضا مورد دوره به مربوط خود، اجرایی و پژوهشی آموزشی، فرهنگی، های فعالیت کلیه است موظف "متقاضی": 1 تبصره

 .نماید درج نامه گزارش به مربوط

 در تغییر آخرین تاریخ وی مرتبه ارتقای حکم اجرای تاریخ آورد، عمل به ثبتی پرونده در تغییری هرگونه "متقاضی" چنانچه :2 تبصره

 .بود خواهد منتخب کمیته به مدارک مجدد تحویل و پرونده محتویات

 مقررات سایر رعایت و علمیه حوزه چهار سطح ای تخصصی دکترای مدرک اخذ طریق از صرفا استادیاری به مربی مرتبه ارتقای -۷

 .است پذیر امکان مربوط

 ضوابط تابع (اسالمی معارف مدرسان استثنای به) دانشگاهی مدرک بدون خبرگان استادیاری به مربی مرتبه ارتقای بررسی :تبصره

 .است فرهنگی انقالب عالی شورای 14/1۰/13۸9 مورخ "6۷9" جلسه مصوب "نامه آیین" به مربوط

 با یا تحصیلی مأموریت از استفاده با که علمی هیات اعضای از دسته آن استادیاری به مربی مرتبه ارتقای خصوص در گیری تصمیم -۸

 ارائه با اند، شده علمیه حوزه 4 سطح یا تخصصی دکترای مدرک اخذ به موفق حقوق بدون مرخصی از استفاده با و "مؤسسه" مجوز

 تاریخ آنان، مرتبه ارتقای تاریخ و است ربط ذی ممیزه هیات عهده بر ،"متقاضی" رساله از مستخرج پژوهشی - علمی مقاله 2 حداقل

 .بود خواهد مذکور مقاالت یا نظر مورد مدرک اخذ مؤخر

 الزم شرایط احراز صورت در و مقررات و ضوابط کامل رعایت با رسمی، علمی هیات اعضای مانند نیز، پیمانی علمی هیات اعضای -9

 .یابند ارتقا باالتر مرتبه به توانند می

 شود؛ نائل بازنشستگی افتخار به مقررات حسب منتخب کمیته دبیرخانه به ارتقا درخواست تحویل از بعد "متقاضی" چنانچه -1۰

 .است بررسی قابل وی تقاضای

 مرتبه ارتقای تقاضای توانند می مؤسسات این رؤسای غیرانتفاعی، -غیردولتی عالی آموزش مؤسسات تقویت و توسعه منظور به -11

 قالب در و وقت تمام صورت به بازنشستگی از پس که را پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه بازنشسته علمی هیات اعضای

 تقاضا زمان به منتهی سال 4 در را الزم امتیازهای درصد 6۰ حداقل که این به مشروط کارند به مشغول مؤسسات آن در قراردادی

 شود؛ می تعیین "وزارت" ممیزه یها هیات و امنا یها هیات مرکز توسط که ربط ذی ممیزه هیات به بررسی برای باشند؛ کرده کسب

 و مؤسسه همان در ها آن کار به اشتغال زمان در صرفا افراد این مرتبه ارتقای ممیزه، هیات موافقت و بررسی از پس .کنند ارسال

 خواهد اعتبار ،"وزارت" تأیید براساس تر پایین یا و دهنده درخواست مؤسسه سطح هم غیرانتفاعی -غیردولتی عالی آموزش مؤسسات
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 ها آن بازنشستگی حکم در تأثیری افراد این مرتبه ارتقای است بدیهی .شود درج ایشان قرارداد حکم در موضوع این است الزم و داشت

 .ندارد

 
 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تصویب به  27/7/1395 تاریخ در تبصره "11" و ماده "۸" در نامه شیوه این : ۸ ماده

 الزم االجرا است.  1/10/1395 تاریخ از و رسید
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نامه ارتقاء مرتبه اعضای  آیین 3دستورالعمل اجرایی و مقررات خاص ماده 

 و صنعتی ایران یعلم های هیات علمی سازمان پژوهش

 

 23/04/1393 زمان تصویب:

 23/04/1393 زمان اجرا:

 سازمانرئیسه  هیات 171جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی سازمان  آیین 3دستورالعمل اجرایی و مقررات خاص ماده 

و صنعتی ایران یعلم های پژوهش  

شماره اجرایی نامه  یوهشو  11/5/95/و مورخ 97455علمی شماره  اعضای هیأت نامه ارتقا مرتبه  آیین 5به استناد مفاد ماده مقدمه: 

راهبردی   های ارتقای کیفیت متناسب با وظایف و برنامه نمودن اهداف و برنامه  همسووزارت متبوع، و همچنین  8/8/95/و مورخ 170334

 های ت علمی سازمان پژوهشانامه ارتقای مرتبه اعضای هی آیین 3سازمان، دستورالعمل اجرایی و مقررات خاص درخصوص مفاد ماده 

های متقاضیان بررسی ارتقاء مرتبه  علمی و صنعتی ایران به شرح زیر تدوین و به تصویب هیات ممیزه سازمان رسیده است و برای پرونده

 نامه فوق الذکر قابلیت اجرا دارد.  براساس آیین

دستورالعمل به آنها اشاره نشده، به قوت نامه ارتقاء مرتبه هیات علمی و شیوه نامه اجرایی آن که در این  های آیین سایر بندها و تبصره

 خود باقی است.  

 

 های پژوهشی  : فعالیت3ماده 

 مقاالت چاپ شده در نشریات علمی -5-3تا  2-3بندهای 

 حداکثر امتیاز نوع مقاله و مجله ردیف
 حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

1 

  المللی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین -مقاالت چاپ شده در نشریات علمی
 

JCR 
 با درنظر گرفتن چارک نشریه

(Q1-Q4)  و نسبتIF/MIF مقاله 

 7تا 

WOS, ISC  5تا  

SCOPUS, PubMed, Medline  5/4تا  

 )حداکثر دو مقاله( 3تا  ISCپژوهشی معتبر داخلی غیر  -شده در نشریات علمی مقاله منتشر 2

 30 2و  1های  مطابق ردیف می معتبرشده در نشریات عل مقاله علمی مروری منتشر 3

 18 3تا  ترویجی معتبر داخلی -شده در  نشریات علمی مقاله علمی و تحشیه چاپ 4

5 
ها با نظر هیات داوری مورد  ها و فرهنگ المعارف ها، دایره شده در دانشنامه مداخل چاپ

 تایید هیات ممیزه سازمان
 8 2تا 

 

 

 گذاری سیاست دفتر وبگاه در ای دوره صورت به که است نشریاتی فهرست معتبر استنادی های پایگاه و ها نمایه تعیین مبنای: 1تبصره 

 در یا و (www.hbi.ir) بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاونت یا و (http: //rppc.msrt.ir) عتف وزارت پژوهشی امور ریزی برنامه و

 .گردد می درج JCR،Pubmed ،WOS ،ISC،Scopus  ، (Medline) ملی و المللی بین استنادی های پایگاه از یکی

 در و بود خواهد عمل مالک WOS نمایه یها شاخص هستند، Scopus و WOS نمایه دو هر که نشریاتی خصوص در :2 تبصره

 .بود خواهد عمل مالک JCR نمایه یها شاخص هستند، WOS و JCR نمایه دو هر که نشریاتی خصوص

WOS (www.webofknowledge.com ) و ISC)) اسالم جهان علوم استنادی های پایگاه نشریات (Q) چارک یینتع مبنای :3 تبصره

 .باشد میScimago   (www.scimagojr.com )وبگاه و
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ن صالح وزارتی سازی محصول یا فرآیند با تأیید مراجع ذی تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری -9-3بند 

 و نیز هر نوآوری که برای حل مشكالت و معضالت کشور مؤثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در کشور شود.

 حداکثر امتیاز فعالیت ردیف
حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

 خواهد بود: 9-3بند  10تا  7نحوه امتیازدهی به این فعالیت به شرح موارد  

1  
و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده در مراجع  قعانونی    *تأییدی اختراع، اکتشاف، طرح

 صالح وزارتین متبوعداخل کشور با تأیید مراج  ذی
 5تا  5/0

 امتیاز 30

2  
صعالح  اختراع و یا اکتشاف ثبت شده در مراج  خارجی و بین المللی معتبعر بعا تأییعد مراجع  ذی    

 وزارتین متبوع
 10تا 

3  

شعده و دسعتاوردهای فناورانعه در     ولیعد محصعوالت پژوهشعی کعاربردی ثبعت     تاختراع، اکتشعاف و  

ت مالکیت فکعری در قالعب   های دکتری با رعای ها و رساله نامه های کاربردی، پایان چارچوب پژوهش

سعازی آن بعا تأییعد مراجع  مربوطعه بعه        بنیان یا شرکت دانشگاهی که مراحل تجاری شرکت دانش

 انجام رسیده باشد.  

 15تا  1

4  
ثبت مالکیت فکری )پتنت( دستاوردهای پژوهشی و فناوری به نام سازمان، به شعر  ایعن کعه بعه     

 فروش برسد و یا به صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.
 15تا 

5  
داخعل و یعا خعارج از کشعور بعا تأییعد        ثبت شده در مراج  قانونی یا علمیجدید تعیین توالی ژن 

 ینصالح وزارتمراج  ذی
 2تا  1/0

 

ها و فرآیندهای تولید و تهیه نرم افزار که  طرحی است که پس از ساخت دستگاه، تولید نمونه محصول، طراحی، بهبود روش طرح تائیدی: 

ح به دارای ارزش علمی و فنی الزم، مزیت اقتصادی یا ارزش راهبردی باشد، توسط فرد حقیقی یا حقوقی بمنظور دریافت گواهی نامه تأیید طر

 شود.سازمان ارائه می

دهی به دانش فنی براساس تعاریف تصویب شده در سازمان در مورد سطوح مختلف دانش فنی به شرح ذیعل   نحوه امتیاز -9-3بند 

 در نظر گرفته شود.

 

 امتیازدهی سطوح مختلف دانش فنی در سازمان

 امتیاز عنوان

 ندارد کلیه سطوح دانش فنی پایه

 ندارد میانه سطح یک دانش فنی

  10تا  سطح دو دانش فنی میانی

  13تا  سطح سه دانش فنی میانی

  15تا  سطح یک دانش فنی تجاری سازی

  17تا  سطح دو دانش فنی تجاری سازی

  20تا  سطح سه دانش فنی تجاری سازی
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 های پژوهشی و فناوری  طرح - 10-3بند 

 المللی(  بینای، استانی و  های بیرونی )منطقه طرح  -

هایی که دارای قرارداد  دهنده )طرح های پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از سازمان، با تأیید نهاد سفارش های علمی طرح گزارش

ح بودن موضوع طرح، نوع طرح، نتایج و اثرگذاری طرح، گزارش طرح و مقیاس طر المللی ای، ملی یا بین نی، منطقهبیرونی هستند( که استا

 امتیاز برای هر مورد( به شرح جدول ذیل خواهد بود: 15شود )تا  در محاسبه امتیاز آنها در نظر گرفته می

 شاخص  ردیف
حداکثر 

 امتیاز

حداکثر امتیاز 

 هر مورد

 نوع طرح 1
ها، روش تحقیق،  پژوهشی )بررسی موضوع، مشخص شدن ناشناخته

 تحقیق و ارائه نتایج(
 5تا 

15 

2 

نتایج و 

اری طرح اثرگذ

 کیفیت 

کارگرفته شدن نتایج طرح در خط تولید، فروش محصول، ارائه خدمات  به 

و ... )بسته به میزان استفاده از نتایج طرح( به تشخیص هیات ممیزه 

 سازمان. 

 5تا 

3 
کیفیت گزارش 

 طرح

گزارشی که طبق فرمت مصوب سازمان ارائه شده باشد و دارای هدف، 

 ناب  و اطالعات مناسب باشد.روش تحقیق، تجربیات، م
 1تا 

 مقیاس طرح 3

با توجه به اعتبار طرح و 

یا مقیاس آن )نیمه 

صنعتی، صنعتی، کالن، 

 ای، استانی و....( منطقه

نسبت اعتبار طرح به میانگین اعتبارات 

   5 ≤های مصوب همان سال  طرح

 و یا طرح ملی

 4تا 

 3تا  2 <نسبت  < 5  

  2تا  1 <نسبت  ≤ 2

  1تا  1نسبت برابر 

 

 : نحوه امتیازدهی به شرح ذیل است: 1تبصره 

نامعه ارتقعا )نحعوه محاسعبه سعه        نامعه اجرایعی آئعین    شعیوه  2مطعابق جعدول    هعا  امتیاز مجری یا مجریان مشترک و همکاران طرح

 شود.  های پژوهشی مشترک( و ضرایب مربو  به آن محاسبه می پدیدآورندگان فعالیت
 

نامعه ارتقعا    نامه اجرایعی آئعین   شیوه 2در صورت اعالم سه  با درنظر گرفتن ضرایب ستون آخر جدول  ها برای مجریان مشترک طرح

 امتیاز به نسبت مشارکت محاسبه می شود. 
 

اجرایعی  نامعه   شعیوه  2، با درنظر گرفتن ضرایب سعتون آخعر جعدول    ها در صورت اعالم سه  برای مجری )مجریان( و همکاران طرح

گیعرد )از امتیعازات گعزارش طعرح و      نامه ارتقا و متناسب با سه  اعالم شده، تا سقف مجاز برای هر نفر امتیعازدهی صعورت معی    آئین

 مجری بیشتر نباشد(.  

 آید.  ها به نسبت مشارکت آنها به عنوان مستقل به حساب می طرح بیرون سازمانی برای هریک از مجریان مشترک طرح: 2تبصره

 

  ترجمه کتاب و دانشنامه  تصنیف، تألیف، تصحیح انتقادی، -13-3د بن

 در صورت عدم قید نام سازمان به عنوان محل خدمت عضو هیأت علمی، امتیازی به این بند تعلق نخواهد گرفت.: 1تبصره 
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متیاز در نظر گرفته % سقف ا70برای کتاب چاپ شده در انتشارات غیردانشگاهی و غیرمؤسسات پژوهشی معتبر، تا  :2تبصره 

 شود.  می

های یک کتاب توسط یک یا چند مؤلف به چاپ برسد، امتیاز هر مؤلف با توجه به کیفیت و کمیت و  در مواردی که فصل :3تبصره 

 گردد. شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا( تعیین می 2میزان مشارکت مؤلف )با رعایت سقف ستون آخر جدول 

  های کارشناسی ارشد و دکتری نامه ی و مشاوره پایانراهنمای - 14 -3بند 

ها و مؤسسات آموزش عالی، ارائه مجوز کتبی معاونت  نامه و رساله دانشجویان سایر دانشگاه برای راهنمایی و مشاوره پایان :1تبصره 

 باشد.  توسعه فناوری سازمان الزامی می

% سقف امتیاز در نظر گرفته 50های غیردولتی و آزاد، تا  ه دانشجویان دانشگاهنامه و رسال برای راهنمایی و مشاوره پایان: 2تبصره 

 گردد.  گیرد اجرا می انجام می 1/7/97می شود. این تبصره برای مواردی که پس از تاریخ 

 نامه چاپ شده قابل محاسبه است. امتیاز، پس از دفاع دانشجو و ارائه پایان :3تبصره 

 

 های داخلی و خارجی  جشنوارهکسب رتبه در  - 16-3بند 

 حداکثر امتیاز در هر موضوع حداکثر امتیاز جشنواره ردیف

 6تا  المللیبین 1
10 

 4تا  ملی 2

 

 تواند بر مبنای اعتبار جشنواره و رتبه متقاضی صورت گیرد. امتیازدهی می : 1تبصره 

های خوارزمی، رازی، عالمه طباطبائی، فارابی، هنری  نوارههای معتبر داخلی )ملی یا بین المللی( شامل جش جشنواره : 2تبصره 

 فجر، شیخ بهائی و جشنواره پژوهشگران و فناوران برگزیده )هفته پژوهش( می باشند.

المللی بودن جشنواره براساس  المللی خارجی، پس از بررسی ماهیت بین های معتبر علمی بین درخصوص جشنواره : 3تبصره 

های  های امنا و هیات مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات 10/7/96مورخ  149691/15ابالغیه شماره  4در بند  های اشاره شده ویژگی

 گیرد. ممیزه وزارت متبوع، به تشخیص کمیته منتخب یا کمیسیون تخصصی امتیازدهی صورت می
 

   و فناورانه و ثبت اختراع های پژوهشی داوری و نظارت بر فعالیت -17-3بند 

 لیتفعا ردیف
حداکثر 
 امتیاز 

حداکثر 
امتیاز درهر 

 موضوع
 5/0تا  ISIداوری مقاالت مجالت نمایه شده در  1

20 
 3/0تا   ISCپژوهشی و نمایه شده در  -داوری مقاالت مجالت علمی 2

 2تا  داوری کتاب  3

4 
ارزمی، المللی خو های جوان و بین های پژوهشی، مرکز رشد و جشنواره کارشناسی و داوری طرح

 ثبت اختراع، تاییدی، توانمندی فناورانه، داوری، سرداوری ثبت اختراعات، داوری مقاالت و کتب
 25/0تا  
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 فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز 

حداکثر 

امتیاز درهر 
 موضوع

5 
های ثبت اختراع، تأییعدی،   های کارشناسی ارشد، کارشناسی طرح نامه کارشناسی و داوری پایان

المللعی خعوارزمی کعه بعه      های جوان و بعین  های جشنواره ناورانه و آن دسته از طرحتوانمندی ف
 .رسند هیئت داوران می

 5/0تا 

 

 1تا  های دکتری و یا سرداوری ثبت اختراعات نامه داوری پایان 6

 های پژوهشی داخلی مصوب سازمان نظارت بر طرح 7
 5/0تا 

 لمی و پژوهشی با مجوزهای پژوهشی سایر مراکز ع نظارت بر طرح 8

 های پژوهشی بیرونی مصوب سازمان  نظارت بر طرح 9
 5/1تا 

10 
های مرکز رشد )پس از گذشت یک سال تمام از صدور حک  نظارت عضو هیئعت   نظارت بر طرح

 علمی(

 2تا  های کالن و ملی مصوب نظارت بر طرح 11

 شود. طرح، داده میها پس از خاتمه  امتیاز نظارت بر طرح : 1تبصره 

های نوین این سعقف  تواند از داوری مقاالت کسب گردد. ولی برای پژوهشکده مطالعات فناوریامتیاز از این بند می 5تنها  :2تبصره 

 امتیاز قابل افزایش است. 10تا 
 

ا عناوین مشاابه  برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر پژوهش نظیر دریافت لوح تقدیر، نشان، ی - 18-3بند 

 از مراجع رسمی جهت انجام فعالیت پژوهشی و به عنوان پژوهشگر برتر

 فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز 

حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

 2تا  در سطح سازمان با امضای ریاست سازمان  1
4 

 1تا  در سطح سازمان با امضا و یا تایید معاونت توسعه فناوری  2

 8 4تا  المللی با امضای معاونت پژوهشی وزارت متبوع یا مقام باالتر بین در سطح ملی یا 3

 

 به صورت ذیل تغییر یابد: 3شیوه ارزیابی امتیازهای موضوع ماده  5ماده  20بند 

توانعد از  به استثنای موارد ذیل، امتیاز کسب کند همان فعالیت مجعددا  نمعی   « آئین نامه» 3چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده 

 سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز کند:  

 های مستخرج از طرح های پژوهشی با طرف قرارداد خارج از موسسهالف( مقاله

 ب(پایان نامه یا رساله دانشجو

 های ملی و بین المللیج( کسب رتبه در جشنواره

 د( ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت(

سعازی  ج از طرح های پژوهشی و فناوری داخل موسسه و تولید دانش فنی/ اختراع منجعر بعه تولیعد و تجعاری    و( مقاله های مستخر

محصول یا فرآیند که به یک فعالیت )اصل فعالیت یا مقاله مستخرج از آن( امتیاز کامل و به فعالیت دیگعر نصعف امتیعاز تعلعق معی      

 گیرد.



 

 ارتقاء رتبه اعضای هیات علمینامه  یینآ

 

 

176 

 

 فناوری و پژوهشی یها طرح -10-3 بند

 (المللی بین و استانی ای، منطقه) بیرونی یها رحط -

 دارای که هایی طرح) دهنده سفارش نهاد تأیید با سازمان، از خارج قرارداد طرف با فناوری و پژوهشی های طرح علمی های گزارش

 و طرح گزارش طرح، ریاثرگذا و نتایج طرح، نوع طرح، موضوع بودن المللی بین یا ملی ای، منطقه استانی، که (هستند بیرونی قرارداد

 :بود خواهد ذیل جدول شرح به (مورد هر برای امتیاز 15 تا) شود می گرفته نظر در ها آن امتیاز محاسبه در طرح مقیاس

 حداکثر امتیاز شاخص ردیف
حداکثر امتیاز 

 هر مورد

 نوع طرح 1
 روش ها، ناشناخته شدن مشخص موضوع، بررسی) پژوهشی

 5تا  (یجنتا ارائه و تحقیق تحقیق،

15 

 نتایج و اثرگذاری طرح کیفیت 2

 ارائه محصول، فروش تولید، خط در طرح نتایج شدن کارگرفته به

 کارفرما تایید با (طرح نتایج از استفاده میزان به سته)ب ... و خدمات

 سازمان فناوری و پژوهش شورای و
 5تا 

 کیفیت گزارش طرح 3
 دارای و باشد شده ارائه سازمان مصوب فرمت طبق که گزارشی

 .باشد مناسب اطالعات و مناب  تجربیات، تحقیق، روش هدف،
 1تا 

 مقیاس طرح 4

با توجه به اعتبار طرح و یا 

مقیاس آن )نیمه صنعتی، 

ای،  صنعتی، کالن، منطقه

 استانی و ...(

نسبت اعتبار طرح به میانگین 

های مصوب همان  اعتبارات طرح

 و یا طرح ملی 5 ≤سال 

 4تا 

 3تا  2>نسبت>5

 2تا  1>نسبت≤2

 1تا  1تا نسبت برابر 

 :است ذیل شرح به امتیازدهی نحوه :1 تبصره 

 سه  محاسبه نحوه) ارتقا نامه ینیآ اجرایی نامه شیوه 2 جدول مطابق ها طرح همکاران و مشترک مجریان یا مجری امتیاز 

 .شود می محاسبه آن به مربو  ضرایب و( مشترک پژوهشی یها فعالیت پدیدآورندگان

 ارتقا نامه ینیآ  اجرایی نامه شیوه 2 جدول آخر ستون ضرایب گرفتن درنظر با سه  اعالم صورت در ها طرح مشترک مجریان برای

 .شود می محاسبه مشارکت نسبت به امتیاز

 اجرایی نامه شیوه 2 جدول آخر ستون ضرایب گرفتن نظر در با سه ، اعالم صورت در ها طرح همکاران و (مجریان)  مجری برای 

 مجری و طرح گزارش امتیازات از) گیرد می صورت امتیازدهی نفر هر برای مجاز سقف تا شده، اعالم سه  با متناسب و ارتقا نامه نیآی

 (.نباشد تر بیش

  .آید می حساب به مستقل عنوان به ها آن مشارکت نسبت به ها طرح مشترک مجریان از هریک برای سازمانی بیرون طرح :2 بصرهت
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 الت پژوهشی و تجاری سازی محصول ع، اکتشاف و تولید محصومراجع ذیصالح تایید اخترا

 نامه( شیوه 5ماده  11نامه و بند  آیین 2-3جدول  9و بند  1-3جدول  8)بند 

 ای مالكیت فكری مراجع منطقه ردیف

 های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش 1

 هرک علمی و تحقیقاتی اصفهانش 2

 دانشگاه تبریز 3

 دانشگاه فردوسی مشهد 4

 دانشگاه شیراز 5

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر 6

 دانشگاه عل  و صنعتی ایران 7

 پارک عل  و فناوری خراسان 8

 پارک عل  و فناوری گیالن 9

 پارک عل  و فناوری یزد 10

 پارک عل  و فناوری دانشگاه تهران 11

 پارک عل  و فناوریاستان همدان 12

 پارک عل  و فناوری استان کرمانشاه 13

 پارک عل  و فناوری خوزستان 14

 پارک عل  و فناوری استان آذربایجان شرقی 15

 پارک عل  و فناوری استان فارس 16

 پارک عل  و فناوری استان سمنان 17

 پارک عل  و فناوری دانشگاه سمنان 18

 عل  و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهپارک  19
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 و تحقیقات علوم، وزارت نشریات کمیسیون از اعتبار دارای) داخلی معتبر ترویجی - علمی و پژوهشی - علمی نشریات فهرست -1

 ،1-1 بندهای) المللی بین معتبر تخصصی و استنادی های نمایه فهرست چنین ه  و جعلی و نامعتبر خارجی نشریات فهرست (،فناوری

 سیاستگذاری دفتر وبگاه در (اجرایی نامه شیوه 5 ماده 3 بند و نامه آیین 2-3 جدول 1-4 و 2-2 ،1-2 بندهای و 1-3 جدول 1-3 و 1-2

 .است شده داده قرار برداری بهره جهت http://rppc.msrt.ir آدرس به پژوهشی امور ریزی برنامه و

 

 های همایش ثبت شیونامه نیز و معتبر علمی های همایش نامه آیین ارتقاء، نامه آیین اجرایی نامه شیوه 5 ماده 10 بند صخصو در -2

و   http://conf.isc.gov.ir آدرس به علمی های همایش ثبت سامانه در (ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در معتبر علمی

 متقاضیان .است شده داده قرار http://rppc.msrt.ir آدرس به پژوهشی امور ریزی برنامه و سیاستگذاری دفتر وبگاه در چنین ه 

 موجود یها نامه آیین و راهنما اساس بر علمی، های همایش ثبت سازوکار و مذکور نامه آیین مطابق معتبر علمی های همایش برگزاری

 .نمایند دریافت ثبت یگواه و نموده اقدام ها همایش ثبت به نسبت مذکور سامانه در
 

 وزارت فناوری و پژوهش معاونت حوزه به ذیل موارد ارسال مربوطه، موارد تأیید برای ،نامه آیین 2-3 جدول 2-18 بند خصوص در -3

 :باشد می الزم علوم

 مؤسسه فناوری و پژوهش معاون امضای با تاییدیه، درخواست نامه -1

 رسمی مراج  از مشابه عناوین یا و نشان/ تقدیر حلو به مربو  مستندات و مدارک تصویر  -2
  

  گردد؛ می اعالم ذیل شرح به ها آن یها ویژگی نیز و معتبر یها جشنواره اجرایی، نامه شیوه 2 ماده راستای در -4

 داخلی معتبر یها جشنواره  

 فناوران و پژوهشگران هجشنوار -7 بهائی شیخ فجر هنری -5 فارابی -4 طباطبائی عالمه -3 رازی -2 خوارزمی -1

 (پژوهش هفته) برگزیده

 المللی بین معتبر یها جشنواره  

 ماهیت بررسی از پس و نموده ارسال مربوطه "مؤسسه" پژوهشی معاونت به را خود خواست در ،بند این امتیاز از استفاده متقاضیان -

 فناوری و پژوهش معاون توسط مربوطه تاییدیه، زیر یها ویژگی به توجه با  "مؤسسه" پژوهشی شورای در جشنواره بودن المللی بین

  گردد؛ می صادر "مؤسسه"

 باشد شده برگزار آسیسکو یونیسکو، قبیل از المللی بین موسسات با همکاری با. 

 شود برگزار ای دوره یا سالیانه صورت به. 

 باشد المللی بین حامیان اراید. 

 باشد متناسب جشنواره اهداف با کنندگان شرکت تخصص. 

 باشد مختلف کشورهای از کنندگان برگزار نیز و علمی و داوری هیئت. 

 نماید ارائه و دریافت را جشنواره در شرکت گواهی کننده شرکت سازمان یا شخص. 

 نباشد ملی مناف  با تعارض در جشنواره حامیان و کننده برگزار کشور. 
 

 8 بند) گردد می اعالم ذیل شرح به محصول سازی تجاری و پژوهشی تمحصوال تولید و اکتشاف اختراع، تایید ذیصالح مراج  -5

 :(نامه شیوه 5 ماده 11 بند و نامه آیین 2-3 جدول 9 بند و 1-3 جدول

 امور فناوری متعاقبا ارسال  ریزی برنامه، پس از بررسی توسط دفتر سیاستگذاری و دنامه اجرایی مربو  به این بن شیوه

 گردد.  می



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

و   میهای عل پژوهش سازمان میعل هیاتاعضای  میاستخدانامه  آیین

 صنعتی ایران
 

 03/04/1391 زمان تصویب:

 01/12/1390 زمان اجرا:

 سازمان امنای هیاتجلسه  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 و صنعتی ایران میهای عل پژوهش سازمان میعل هیاتاعضای  مینامه استخدا آیین
 

 بسمهتعالی

  مطالب فهرست

 اختصارات و تعاریف  :اول فصل

 استخدام و خدمت به ورود :دوم فصل

 وضعیت تبدیل و انتصاب :سوم فصل
 تکالیف و حقوق :چهارم فصل

  توانمندسازی :پنجم فصل

 مزایا و حقوق پرداخت نظام :ششم فصل
 انتقال و مأموریت فصل هفتم:
 رفاهی امور و بیمه ،هامرخصی فصل هشتم:

 خدمت پایان فصل نهم:
 مقررات سایر فصل دهم:

 حضوری نیمه شیوه به اعضا خدمت دستورالعمل پیوست یک:
 علمی هیات عضایا کار محیط شرایط سختی العاده فوق دستورالعمل پیوست دو:
 علمی هیات اعضای از قضایی حمایت قانون اجرایی العمل دستور پیوست سه:

 رفاهی های کمک پرداخت دستورالعمل پیوست چهار: 
 ممتاز استاد انتخاب نحوه دستورالعمل پیوست پنج:

 وابسته عضو گیری کار هب دستورالعمل پیوست شش:
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  اختصارات و تعاریف : اول فصل

 

 :از عبارتند آن های پیوست و نامه آیین این در رفته کار هب اختصارات و تعاریف :1 ماده

 

 و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ترتیب به ،آن های پیوست و نامه آیین این در "وزیر "و "وزارت" از منظور  :وزیر /وزارت -1-1

 .باشد می فناوری و تحقیقات

 .باشد می وزارت ممیزه های هیات و امنا های هیات مرکز آن، های پیوست و نامه آیین این در" مرکز" از منظور :مرکز -1-2

 واحدهای کلیه و ایران صنعتی و میعل های پژوهش سازمان آن، های پیوست و نامه آیین این در سازمان از منظور :سازمان -1-3

 .باشد می آن تابعه

 تصمیم سیاستگذاری، مرجع ،سازمان رکن باالترین عنوان به مربوط مقررات و قوانین موجب به که است یهیات :امنا هیات -1-4

 .باشد می سازمان داخلی ضوابط و مقررات تصویب و گیری

 سایر و امنا هیات در طرح قابل پیشنهادات ارائه و کارشناسی بررسی، مسئولیت که است کمیسیونی :امنا هیات میدائ کمیسیون -1-5

 .دارد عهده بر را امنا هیات سوی از ارجاعی امور

  .باشند می سازمان رییس از پس سازمان اجرایی رکن مین دو هرییس هیات :هرییس هیات -1-6

 جاری یهابرنامه و ها سیاست تنظیم به که باشد می امنا هیات از بعد گذار سیاست رکن دومین سازمان شورای :سازمان شورای -1-7

 .پردازد می ذیصالح مراجع سایر یا و امنا هیات در مصوب کالن های سیاست اساس بر سازمان

 به نسبت تصمیم اتخاذ و نظر اظهار و رسیدگی مرجع مربوط، مقررات و ضوابط موجب به که است یهیات  :ممیزه هیات -1-8

 رکود بررسی و آزمایشی میرس به وضعیت تبدیل از قبل خدمت سوابق احتساب باالتر، مراتب به ارتقا جهت عضو  میعل صالحیت

 .باشد می  میعل

 میرس به پیمانی از وضعیت تبدیل متقاضیان  میعل صالحیت درخصوص سازمان جذب اجرایی هیات درخواست حسب چنین هم

 نظر اعالم آزمایشی میرس  میعل هیات عضو به  میرس کارشناس از وضعیت تبدیل قطعی،  میرس به آزمایشی  میرس و آزمایشی 

 .نماید می

 به نسبت نظر اظهار و رسیدگی وظیفه شده، تعیین اتاختیار و وظایف چارچوب در که است کمیسیونی :تخصصی کمیسیون -1-9

 .دارد عهده بر را ممیزه هیات در آنان پرونده طرح عدم یا و طرح قابلیت بر مبنی  میعل هیات اعضای پرونده

 و رسیدگی وظیفه و تشکیل سازمان رییس حکم با مربوط مقررات و ضوابط موجب به که استای  کمیته :ترفیعات کمیته -1-10

 .دارد عهده بر مربوط مقررات چارچوب در را  میعل هیات اعضای پایه ترفیع خصوص در تصمیم اتخاذ

 در فرهنگی، انقالب عالی شورای سوی از شده تعیین مقررات و ضوابط چارچوب در که است یهیات :جذب مرکزی هیات -1-11

 پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه  میعل هیات اعضای خصوص در محول اختیارات و وظایف اعمال متکفل و تشکیل وزارت

 .باشد می فناوری و

 به فرهنگی، انقالب عالی شورای سوی از شده تعیین مقررات و ضوابط چارچوب در که است یهیات :جذب اجرایی هیات -1-12

 سازمان میعل هیات اعضای خصوص در محور اختیارات و وظایف اعمال متکفل و تشکیل سازمان در مستقلیا  مشترک صورت

 .باشد می

 های شرکت دولتی، غیر  میعمو نهادهای یا موسسات دولتی، مؤسسات ،هاوزارتخانه کلیه از است عبارت :اجرایی دستگاه -1-13

  .باشد شده تعیین سازمان امنای هیات سوی از که ییها دستگاه کلیه نیز و دولتی
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 های پست با متناسب ، سازمان در خدمت برای حقیقی اشخاص پذیرفتن و انتخاب شناسایی، یندافر از است عبارت :جذب -1-14

 .نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در ... و مأموریت پیمانی، رسمی، قبیل از انحاء از یک هر به مصوب بالتصدی یسازمان

 بالتصدی یسازمان های پست از یکی در ،سازمان در خدمت برای حقیقی اشخاص پذیرفتن فرایند از است عبارت :استخدام -1-15

 .نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در قطعی  میرس و آزمایشی  میرس پیمانی، های وضعیت از یکی به مصوبه،

 سازمان در شاغل میعل هیات عضو ،(قیدی گونه هر ذکر بدون) آن یهاپیوست و نامه آیین این سراسر در عضو از منظور :عضو -1-16

 رسیده( مورد حسب) جذب اجرایی هیات یا و ممیزه هیات تایید به وی  میعمو و  میعل صالحیت که بوده پیمانی یا و  میرس از اعم

 .باشد

 و ضوابط چارچوب در سازمان یسازمان یهاپست از یکی تصدی برای  میرس حکم موجب به که است فردی :رسمی عضو -1-17

  .باشد شده استخدام نامه آیین این مقررات

 در معین، مدت برای سازمان یسازمان های پست از یکی تصدی برای پیمانی داد قرار موجب به که است فردی  :پیمانی عضو -1-18

 .باشد شده استخدام نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب

 وظایف انجام منظور به نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در که گردد می اطالق  میعل برجسته فرد به  :وابسته عضو -1-19

 این 12 و 11 یهابنده موضوع) جدید میاستخدا رابطه هرگونه ایجاد بدون سازمان در و انتخاب معین مدت برای پژوهشی و آموزشی

 .گردد مین تلقی جدید میاستخدا وضعیت وابسته عضو گیری کار هب. شود می گرفته کار هب (ماده

  .نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در میرس عضو به سازمان صالحیتدار مقام دستور کتبی ابالغ از است عبارت :حکم -1-20

 قرارداد طرف شرایط واجد شخص نیز و سازمان در صالحیت مقام امضای به که کتبی نامه توافق از است عبارت :قرارداد  -1-21

 .دهد می انجام را محول وظایف قرارداد، در مندرج مدت رایب مزایا و حقوق دریافت ازای در آن موجب به یو و رسد می

 یک وظایف از بخشی یا تمام واگذاری جهت مستمر طور به که است سازمان یسازمان تشکیالت در جایگاهی :یسازمان پست -1-22

 .شود می گرفته نظر در پیمانی ای میرس عضو یک تصدی برای شغل

 شناخته حداو کار عنوان به سازمان سوی از که مشخصی و مرتبط یهامسئولیت و وظایف مجموعه از است عبارت :شغل -1-23

 .شود می

 .گردد می آن انجام به مکلف داد قرار با حکم موجب به عضو که اقداماتی مجموعه یا کار به اشتغال از است عبارت  :خدمت -1-24

 تفصیلی تشکیالت چارچوب در شغل اساسی و اصلی مشخصات حاوی که مدونی و مکتوب شرح از است عبارت :شغل شرح -1-25

 .باشد می سازمان

 .نامه آیین این مقررات و ضوابط اساس بر یسازمان یهاپست از یکی به پیمانی ای  میرس وعض گماردن از است عبارت ب:انتصا -1-26

 این مقررات و ضوابط چارچوب در ترفیع عوامل با متناسب عضو قبول قابل خدمات عددی نمایش از است عبارت :پایه -1-27

 .نامه آیین

 .نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در شرایط واجد عضو پایه عددی افزایش از است عبارت :پایه ترفیع -1-28

 مرتبه ارتقا نامه آیین مقررات و ضوابط چارچوب در شرایط، واجد عضو باالتر  میعل مرتبه کسب از است عبارت  :مرتبه ارتقا -1-29

 . میعل هیات اعضای

 .گیرد می تعلق حق ذی عضو به نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در کار انجام ازای در که مبلغی از است عبارت :حقوق -1-30

 مستمر رغی و مستمر طور به نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در که وجوهی از است عبارت :ها العاده فوق و مزایا -1-31

 .گردد می پرداخت حق ذی عضو به پایه و مرتبه حقوق بر عالوه

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر به سازمان از دائم طور به عضو خدمت محل تغییر از است عبارت  :انتقال -1-32

 .نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در بالعکس و اجرایی یها دستگاه و دولتی فناوری
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  : از است بارتع :مأموریت -1-33

 از خارج است ممکن که معین مدت برای وی یسازمان پست حفظ با عضو به موقتای  وظیفه یا شغل نمودن محول - الف

 .باشد عضو خدمت محل

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات یها دانشگاه سایر به معین مدت برای وقت پاره یا وقت تمام صورت به عضو اعزام -ب 

 .اجرایی یها دستگاه و دولتی فناوری

 .کشور از خارج یا داخل در تحقیقاتی یا و مطالعاتی با آموزشی دوره گذراندن برای عضو اعزام - ج 

 شرایط متوالی سال سه در ،نامه آیین این مقررات و ضوابط اساس بر شاغل عضو که گردد می اطالق وضعیتی به :علمی رکود -1-34

 .باشد نداشته را استحقاقی پایه سه کسب برای الزم

 چارچوب در رییس موافقت از پس وی، درخواست به بنا که سازمان با عضو  میاستخدا رابطه قطع از است عبارت :استعفا -1-35

 .پذیرد می صورت نامه آیین این مقررات و ضوابط

 به توجه با و نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در که سازمان با عضو خدمتی رابطه قطع از است عبارت :بازنشستگی -1-36

 .پذیرد می صورت  میرس حکم موجب به ذیربط بازنشستگی های صندوق مقررات

 با عضو  میاستخدا رابطه قطع ازای در قبول قابل خدمت مدت با متناسب مبالغی پرداخت از است عبارت :خدمت بازخریدی -1-37

 .نامه آیین این مقررات و ضوابط چارچوب در سازمان

 برای الزم روانی یا و جسمانی توانمندی مربوط مقررات و قوانین موجب به که عضوی وضعیت از است عبارت :کارافتادگی از  -1-38

 .نماید می استفاده وظیفه حقوق از بازنشستگی، زمان به رسیدن تا خدمتی رابطه قطع ضمن و نبوده دارا را خدمت انجام

 از مجاز مقام با سازمان رییس حکم با ذیل، دالیل از یکی به بنا سازمان  میرس عضو که است وضعیتی :خدمت به آماده -1-39

 .گیرد می قرار خدمت انجام برای تکلیف تعیین انتظار در وی طرف

 .سازمان انحالل -الف 

 هیات در تصویب و قانونی تشریفات براساس سازمان تشکیالتی ساختار اصالح چارچوب در عضو یسازمان پست حذف -ب 

 .امنا

 . عضو احراز شرایط با متناسب حقوق بدون مرخصی یا مأموریت اتمام از بعد یسازمان پست نبودن موجود  -ج

 از عضو قضائی، مراجع با میعل هیات اعضای  میانتظا رسیدگی های هیات در مذکور مراجع تصمیم براساس که مواردی در -د

 .باشد شده معلق خدمت

  .قانونی مراجع سوی از شده صادر قطعی آرای موجب به خدمت، از دائم یا موقت طور به عضو برکناری از است عبارت :انفصال -1-40

 .ذیربط قانونی مراجع قطعی آرای موجب به عضو  میاستخدا رابطه قطع از است عبارت :اخراج -1-41

 فوت مادرشان و پدر که نوادگانی چنین هم و متوفی عضو تکفل تحت پدر و مادر فرزندان، همسر، از عبارتند وارث قانونی: -1-42

 .باشند می متوفی عضو کفالت در و شده
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  استخدام و خدمت به ورود :دوم فصل

 

 ابالغ و تعیین را سازمان در میعل هیات عضو استخدام سهمیه الزم، قانونی مجوزهای اخذ از پس سال هر در وزارت  :2 ماده

 .نماید می

 

 ،یسازمان نیاز اساس بر مصوبه، یسازمان تشکیالت قالب در وزارت، سوی از ابالغی سهمیه اساس بر سازمان در استخدام  :3 ماده

 الزم یهاتحیصال احراز و امنا هیات تصویب از پس مربی، و استادیار میعل مراتب تفکیک به ،سازمان اجرایی مقام باالترین موافقت

 به ورود متقاضیان شایستگی احراز ضرورت اصل به توجه با هردو یا و مصاحبه یا آزمون فراخوان طریق از ذیصالح، مراجع توسط

 .پذیرد می انجام خدمت،
 

  :باشند برخوردار ذیل، میعمو شرایط از ذیصالح مراجع تشخیص به بایست می سازمان در خدمت به ورود متقاضیان: 4ماده 

 .خدمت دوران طول در مضاعف تابعیت کسب با تغییر عدم و ایران  میاسال جمهوری تابعیت- الف

   . فقیه والیت به اعتقاد و ایران  میاسال جمهوری اساسی قانون به عملی التزام -ب

 .ایران میاسال جمهوری اساسی قانون در شده پذیرفته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به عملی التزام و اعتقاد  -ج

  .ایران میاسال نظام با معارض سیاسی یهاگروه به وابستگی یا عضویت سابقه عدم  -د

 .شغلی شئون و شرافت و حیثیت خالف رفتار و اعمال و اخالقی مناهی به عمل و فجور و فسق به اشتهار عدم -ه

  .موثر کیفری پیشینه سوء نداشتن - و

 .ذیصالح مراجع سوی از صادره قطعی رای اساس بر دولتی  میدائ خدمات از محرومیت به محکومیت عدم -ز

 .آن نظایر و الکلی مشروبات مخدر، مواد فروش و خرید به اشتهار و اعتیاد عدم -ح

 (.آقایان برای) دائم قانونی معافیت یا و  میعمو وظیفه خدمت پایان مدرک بودن دارا -ط

 .نظر مورد خدمات با متناسب جسمانی توانایی و سالمت از برخورداری -ی

 .نظر مورد خدمات با متناسب روانی توانایی و سالمت از برخورداری -ک

 .حوزوی سه سطح ای (پزشکی گروه)ای  حرفه دکتری یا ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل بودن اراد -ل

 "30"حوزوی سه سطح و (پزشکی گروه)ای  حرفه دکتری ارشد، کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان برای سن حداکثر- م

 .باشد می تمام سال "40"حوزوی چهار سطح و تخصصی دکتری تحصیلی مدرک دارندگان برای و تمام سال

 این  "م"و  "ل"  بندهای شمول از مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در الزم شرایط احراز با دانشگاهی مدرک بدون خبرگان :1تبصره

 .باشند می مستثنی ماده

 تشخیص به که سال "40" باالی سن و تخصصی دکتری تحصیلی مدرک با متقاضیان خدمات به سازمان نیاز صورت در :2 تبصره

 ماده این "م" بند مفاد شمول از امنا هیات تصویب با متقاضیان این باشند، می خاص علمی برجستگی دارای ذیربط ممیزه هیات

 .باشند می مستثنی
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 "4" ماده موضوع میعمو شرایط بر عالوه بایست می سازمان  میعل هیات در عضویت تصدی جهت خدمت به ورود متقاضیان :5ماده 

 به نیز ذیل اختصاصی شرایط از "9" ماده موضوع جدول "3" و "2" یهاردیف در مندرج تقاضای مورد مرتبه با متناسب نامه آیین این

  .باشند برخوردار ذیصالح مراجع تشخیص

 :ذیل شرح به تقاضا مورد میعل مراتب از یکی با متناسب تحصیلی مدرک -5-1

 دانشگاهی یهارشته کلیه برای تحقیقی رساله با حوزوی چهار سطح ای و تخصصی دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا - الف

 خدمت به ورود متقاضیان برای پزشکی گروه در (تخصصی نامه گواهی) تخصصی درجه بودن دارا یا و (پزشکی گروه از غیر)

  استادیار مرتبه در

 یهارشته کلیه برای مربوط تخصصی رشته در حوزوی سه سطح یا و ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا  -ب

 مرتبه در خدمت به ورود متقاضیان برای پزشکی گروه درای  حرفه دکتری درجه بودن دارا و پزشکی گروه از غیر دانشگاهی

  .ماده این ذیل "1" تبصره رعایت با مربی

 برای خارجی زبان یک به کافی تسلط و مربی مرتبه در خدمت به ورود متقاضیان برای خارجی زبان یک با کافی ناییآش -5-2

  استادیار مرتبه در خدمت به ورود متقاضیان

 مربی و آموزشیار ربیم مرتبه در میعل هیات عضو استخدام نامه آیین این اجرای تاریخ از علمی، هرم حفظ منظور به :1 تبصره

 .باشد می ممنوع پژوهشیار

 گزارش ارائه با مربی، مرتبه در میعل هیات عضو جذب به نیاز صورت در و  میعل هرم حفظ راستای در تواند می سازمان :2 تبصره

 .نماید اقدام مربوط، دانشگاه امنای هیات از الزم مجوز اخذ و به نسبت الزم توجیهی

 ماده این "1" بند شمول از مربوط، مقررات و ضوابط چارچوب در الزم شرایط احراز با دانشگاهی مدرک بدون خبرگان :3 تبصره 

 .باشند می مستثنی

 

 ذی قانونی مبادی مورد، حسب نامه آیین این "5"  و "4" مواد موضوع اختصاصی و  میعمو شرایط تشخیص و استعالم مرجع :6ماده 

 .باشد می وزارت جذب مرکزی هیات و سازمان جذب اجرایی هیات جمله از صالح

 

 رعایت با ذیل اشکال از یکی قالب در و وقت تمام صورت به اختصاصی، و  میعمو شرایط احرار از پس سازمان در استخدام : 7 ماده

 :پذیرد می انجام نامه آیین این مقررات و ضوابط

 امتیاز حداقل کسب به منوط ن،آ تمدید که ساالنه قرارداد موجب به یسازمان یهاپست تصدی برای پیمانی استخدام -الف 

 از ابالغی پژوهشی و آموزشی میعل هیات اعضای سالیانه رفیعت اعطای العمل دستور "در مندرج امتیازات براساس الزم

 .باشد می وی طرف از مجاز مقام با سازمان رییس موافقت چنین هم و یاریدستاا و مربی مراتب برای ترتیب به "وزارت سوی

 .حکم موجب به یسازمان یهاپست تصدی برای آزمایشی میرس استخدام -ب

 .حکم موجب به یسازمان یهاپست تصدی برای قطعی  میرس استخدام -ج

 دوره پایان تا اند شده استخدام و جایابی پیمانی صورت به وزارت مقررات و ضوابط براساس که هایی بورسیه قرارداد تمدید :تبصره

 و نامه آیین این در مقرر قانونی تکالیف رعایت صالح، ذی مراجع تشخیص به عمومی و علمی شرایط داشتن به مشروط تعهد،

 علمی هیات اعضای سالیانه ترفیع اعطای دستورالعمل در مندرج الزم امتیاز حداقل کسب اساس بر سالیانه استحقاقی پایه دریافت

 .باشد می الزامی
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 احراز به مشروط ،نامه آیین این در مندرج خدمت به ورود اختصاصی شرایط رعایت با ذیل اشخاص استخدام و کارگیری هب : ۸ ماده

 مقررات و قوانین تابع مورد، حسب سازمان پژوهشی با آموزشی شورای تشخیص به الزم پژوهشی و آموزشی وظایف انجام توانایی

 : بود خواهد خود به مربوط

  آنان؛ خانواده و گران ایثار جانبازان، -8-1

  نخبگان؛ -8-2

  خارجی اتباع -8-3
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 ماده وضعیت تبدیل و انتصاب: سوم فصل

 

 :از است عبارت سازمان میعل هیات اعضای مراتب :9ماده 

 پژوهشی آموزشی ردیف

 پژوهشیار مربی آموزشیار مربی 1

 یهشپژو مربی آموزشی مربی 2

 پژوهشی استادیار آموزشی استادیار 3

 پژوهشی دانشیار آموزشی دانشیار 4

 پژوهشی استاد آموزشی استاد 5

  

 در صرفا نامه آیین این ضوابط و شرایط با متناسب ،نسازما در خدمت به ورود بدو در استخدام شرایط واجدین انتصاب :10 ادهم

 .باشد می پذیر امکان پژوهشی استادیار و آموزشی استادیار مرتبه یا و پژوهشی مربی و آموزشی مربی مرتبه با پیمانی استخدام وضعیت

 و ها دانشگاه از یکی  میعل هیات در ،سازمان در استخدام از قبل ،سازمان در خدمت به ورود متقاضی که صورتی در :1 تبصره

 در وی انتصاب باشد، داشته عضویت سابقه استادیاری از باالتر میعل مرتبه با کشور از خارج فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات

 رعایت با باشد، وزارت تایید مورد اعتبار لحاظ به مربوط مؤسسه که آن به مشروط استادی ای و دانشیاری مرتبه با ها خدمت به ورود بدو

 .بود خواهد بالمانع مرتبه ارتقا نامه آیین و نامه آیین این مقررات و ضوابط

 تحصیلی مدرک با منحصرا آزمایشی رسمی علمی هیات عضو به سازمان شرایط واجد رسمی کارشناس وضعیت تبدیل: 2 تبصره

 در سال "10" حداقل بتواند بازنشستگی شرایط احراز از قبل تا که آن به منوط سن، سال" 50"حداکثر رعایت با و تخصصی دکتری

 /رییس موافقت و متقاضی تحصیلی رشته با مرتبط پژوهشی / آموزشی گروه نیاز اعالم از پس کند، خدمت علمی هیات وضعیت

 مرتبه به ارتقا برای الزم امتیازات درصد "60" حداقل بودن دارا به مشروط و نامه آیین این مفاد چارچوب در سازمان هرییس هیات

 .است بالمانع ذیربط امنای هیات تصویب و ممیزه هیات تایید با علمی هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین از دانشیاری

 شامل( ایران میاسال جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون "44 "ماده "ز" بند مشمول) ایثارگران وضعیت تبدیل و انتصاب: 3 تبصره

 اسارت، سال سه باالی آزادگان %(25) درصد پنج و بیست باالی جانبازان جبهه، در داوطلبانه حضور ماه شش از بیش با رزمندگان

 دکتری مدرک دارای که ارتسا سال سه از بیش با آزادگان فرزندان و شهداء فرزندان%( 50) درصد پنجاه باالی جانبازان فرزندان

 مربوط مقررات و ضوابط تابع باشند، می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، یهاوزارتخانه تایید مورد تخصی

 .باشد می آن جایگزین قوانین و

 

 تا پیمانی وضعیت در عضو خدمت دامها ،سازمان رییس موافقت و جذب اجرایی هیات تایید پیمانی، عضو تقاضای صورت در :11 دهما

 هیات توسط عضو  میعموعلمی و  صالحیت تایید با مرتبه، ارتقای و پایه ترفیع در محدودیت ایجاد بدون بازنشستگی، به رسیدن زمان

 میعل هیات اعضای سالیانه ترفیع اعطای العمل دستور" در مندرج امتیازات اخذ و بار یک سال دو هر در سازمان جذب اجرایی

 .باشد می پذیر امکان سال، هر در ،"پژوهشی و آموزشی 
  

 روحیه کاردانی، ،(پذیری مسئولیت و خالقیت اخالقی، علمی،) لیاقت نظر از عضو عملکرد ارزیابی ضمن تواند می ازمانس :12 ماده

 هیأت استخدام وضعیت سازمان نیاز مورد حوزه با ها فعالیت و تخصص بودن راستا هم و پژوهشی و آموزشی انضباط و نظم خدمت،
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 شرایط احراز از پس و سازمان هرییس هیات تصویب با (نامه ینیآ این 11 ماده مشمول پیمانی اعضای استثنای به) را پیمانی علمی

 .نماید تبدیل آزمایشی رسمی به صالح ذی مراجع تایید و ذیل

  پیمانی؛ خدمت سابقه سال پنج حداکثر و دو حداقل بودن دارا -فال

 آزمایشی؛ رسمی به وضعیت تبدیل برای سازمان جذب اجرایی هیات موافقت و عمومی صالحیت تایید -ب

 ضوابط با باالتر، مرتبه به ارتقا برای علمی هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین در کننده تعیین امتیازات حداقل کسب -ج

 .جذب مرکزی هیات تایید و سازمان جذب اجرایی هیات موافقت عضو، درخواست به بنا جایگزین

 مستندات، و مدارک با همراه را خود درخواست بایست می باشد، می آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل متقاضی که علمی هیات عضو

 .دهد تحویل ربط ذی پژوهشکده منتخب کمیته به پیمانی دوره چهارم سال پایان تا حداکثر
  

 کسب را آزمایشی رسمی استخدام به وضعیت تبدیل یا و خدمت ادامه شرایط پیمانی، دوره پایان در عضو که صورتی در :13 ماده

 .شد خواهد رفتار وی با ذیل های روش از یکی به ننماید،

 شناسنامه ارائه به مشروط (ششم سال) ساله یک نوبت یک در حداکثر سازمان هرییس هیات مجوز با مهلت اعطای- الف

 برای شده تعیین امتیازات حداقل درصد 55 کسب بر مبنی ذیربط ممیزه هیات تخصصی کمیسیون تایید مورد علمی

 .آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل

 شناسنامه ارائه به شروط( مهفتم سال) ساله یک نوبت یک در حداکثر سازمان هرییس هیات مجوز با مهلت اعطای- ب

 برایشده  تعیین امتیازات حداقل درصد 70 کسب بر مبنی ذیربط ممیزه هیات تخصصی کمیسیون تایید مورد علمی

 .آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل

 علمی شناسنامه ارائه به مشروط (هشتم سال) ساله یک نوبت یک در حداکثر مربوط امنای هیات مجوز با مهلت اعطای -ج

 تبدیل برای شده تعیین امتیازات حداقل درصد 85 کسب بر مبنی ذیربط ممیزه هیات تخصصی کمیسیون تایید مورد

  .آزمایشی رسمی به وضعیت

 .عضو خدمت خاتمه -د

 از بیش پیمانی علمی هیات خدمت ابقهس دارای نامه آیین این ابالغ تاریخ تا که اعضایی از دسته آن پیمانی خدمت مدت :تبصره

 دو تا ذیربط امنای هیات تایید با نامه آیین این "12" ماده "ج" بند در مندرج شرایط کسب منظور به باشند، می تمام سال "8"

 ماده این "د"بند مفاد مشمول مقرر، مهلت پایان در مذکور شرایط احراز عدم صورت در و بود خواهد تمدید قابل ساله یک نوبت

 .شد خواهند
 

 الزاما ،نامه آیین این "10"ماده "2" تبصره مشموالن نیز و یابند می وضعیت تبدیل آزمایشی میرس به پیمانی از که اعضایی : 14ماده 

 اخالقی، علمی،) لیاقت نظر از را عضو عملکرد و رفتار آزمایشی میرس دوره طول در سازمان. کرد خواهند طی را آزمایشی دوره یک

 احراز صورت در و داده قرار ارزیابی مورد پژوهشی و آموزشی انضباط و نظم خدمت، روحیه کاردانی ،(پذیری مسئولیت و خالقیت

 .نماید می وضع تبدیل قطعی میرس به ذیل شرایط

 مدت و آموزشی مأموریت مدت احتساب بدون) آزمایشی میرس خدمت سابقه سال پنج حداکثر و دو حداقل بودن دارا -الف

 (.نامه آیین این "79" ماده موضوع سیاسی مدیریت های سمت تصدی برای ماموریت

 رسمی به وضعیت تبدیل برای علمی هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین از شده تعیین الزم امتیازات حداقل کسب - ب

 .جذب مرکزی هیات تایید و سازمان جذب اجرایی هیات موافقت، عضو درخواست به بنا جایگزین، ضوابط یا قطعی

 قطعی میرس به وضعیت تبدیل برای  میعمو صالحیت تایید  -ج
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 ضوابط حسب جامعه یا و صنعت در مطالعاتی فرصت وقت نیمه ماهه شش یا و وقت تمام ماهه سه دوره یک گذراندن -د

 اشد،ب می آن از بعد و 1398 سال ابتدای از آنان آزمایشی رسمی دوره شروع تاریخ که اعضایی برای صرفا بند این) مربوط

 (.است الزامی

 به آزمایشی میرس از وضعیت تبدیل به مربوط های فرم سال، دو حداقل پایان از پس است موظف آزمایشی میرس عضو :1 تبصره

 سال چهار پایان تا عضو چنانچه. دهد تحویل ذیربط مراجع به پرونده بررسی برای الزم مدارک همراه به و تکمیل را قطعی میرس

 موعد در مدارک ارسال لزوم موضوع ایشان به کتبی نامه دو طی حداکثر است موظف سازمان نماینده اقدام الزم مدارک ارائه به نسبت

 این" 15 "ماده در مقرر تشریفات انجام به منجر عضو سوی از مدارک و ها فرم موقع به ارائه و تکمیل عدم .نماید آوری یاد را مقرر

 .شد خواهد نامه آیین

 مورد در ماه شش مدت ظرف وی، درخواست به رسیدگی ضمن است مکلف سازمان عضو، توسط مدارک تحویل از پس :2 تبصره

 5 از نباید عضو آزمایشی میرس خدمت دوران صورت هر در. نماید اعالم را خود قطعی نظر ،عضو خدمت خاتمه یا و استخدام قطعیت

 پایان در( مورد بحس کننده بررسی ذیصالح مراجع طریق از)  میعل و  میعمو های صالحیت نظر از سازمان چنانچه و کند تجاوز سال

 خواهد بالمانع آزمایشی میرس وضعیت در عضو خدمت ادامه ، پرونده بررسی نتیجه اعالم تا ننماید، اعالم را خود قطعی نظر لسا 5

 .شود می رسیدگی و پیگیری مورد حسب "مرکز" یا  جذب مرکزی هیأت طریق از موضوع عضو، کتبی اعتراض صورت در .بود
  

 را قطعی رسمی استخدام به وضعیت تبدیل یا و خدمت ادامه شرایط آزمایشی، رسمی دوره پایان در عضو که صورتی در :15 ماده

 ،اولویت ترتیب به تواند می سازمان صورت این غیر در و شود می بازنشسته باشد، بازنشستگی شرایط واجد وی چنانچه ننماید، کسب

 .نماید رفتار وی با ذیل های روش از یکی به

 شناسنامه ارائه به مشروط( ششم سال) ساله یک نوبت یک در حداکثر سازمان هرییس هیات مجوز با مهلت اعطای -الف

 رسمی به وضعیت تبدیل برای شده تعیین امتیازات حداقل درصد 55 کسب بر مبنی ذیربط ممیزه هیات تایید مورد علمی

 .قطعی

 شناسنامه ارائه به مشروط (هفتم سال) ساله یک نوبت یک در حداکثر سازمان هرییس هیات مجوز با مهلت اعطای -ب

 رسمی به وضعیت تبدیل برای شده تعیین امتیازات حداقل درصد 70 کسب بر مبنی ذیربط ممیزه هیات تایید مورد علمی

 .قطعی

 علمی شناسنامه ارائه به مشروط( هشتم سال) ساله یک نوبت یک در حداکثر مربوط امنای هیات مجوز با مهلت اعطای -ج

 .قطعی رسمی به وضعیت تبدیل برای شده تعیین امتیازات حداقل درصد 85 کسب بر مبنی ذیربط ممیزه هیات تایید مورد

 .سازمان جذب اجرایی هیات تایید و قبلی های پایه حفظ با پیمانی استخدام به وضعیت تغییر -د

 هیات عضو به "رسمی کارشناس" وضعیت از که اعضایی از دسته آن برای صرفا) رسمی کارشناس به وضعیت تبدیل -ه

 (.اند یافته وضعیت تبدیل آزمایشی رسمی علمی

 این "14" ماده "ج" و" ب" بندهای در مقرر شرایط سال، دو مدت در حداکثر بایست می ماده این "د" بند مشمولین :1 تبصره

 مشمول مقرر مهلت پایان در مذکور شرایط احراز عدم صورت در .نمایند احراز قطعی رسمی به وضعیت تبدیل منظور به را نامه آیین

 .شد خواهند ماده این "2" تبصره مفاد

 رسمی به وضعیت تبدیل برای الزم شرایط نتواند "د" و" ج" ،"ب" ،"الف" بندهای اعمال از پس عضو که صورتی در :2 تبصره

 و حقوق روز "30" لىا "10" پرداخت و امنا هیات تصویب با ،باشد نداشته را بازنشستگی شرایط چنانچه نماید، کسب را قطعی

 بازخرید شده، ذخیره های مرخصی وجوه عالوه به قبول، قابل خدمت سال هر ازای به بازنشستگی کسورات مشمول مستمر مزایای

 .شود می
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 هیات خدمت سابقه دارای نامه آیین این ابالغ تاریخ تا که اعضایی از دسته آن آزمایشی میرس خدمت مدت :3 تبصره

 تایید با نامه آیین این "14" ماده "ب" بند در مندرج شرایط کسب منظور به باشند، می تمام سال 8 از بیش آزمایشی میرس میعل

 مشمول مقرر، مهلت پایان در مذکور شرایط احراز عدم صورت در و بود خواهد تمدید قابل ساله یک نوبت دو تا ذیربط امنای هیات

 .شد خواهند ماده این "2" تبصره مفاد
 

 از ذیربط قانونی مبادی مورد، حسب نامه آیین این "14" و "12" مواد موضوع میعمو و میعل های صالحیت تایید مرجع :16 ماده

 .باشد می ذیربط ممیزه هیات و وزارت جذب مرکزی هیات و سازمان جذب اجرایی هیات جمله
 

 در ایشان طرف از مجاز مقام یا و سازمان رییس و مربوط یسازمان واحد موافقت صورت در توانند می  میرس عضو بانوان :17 ماده

 .نمایند استفاده خدمت طول در وقت نیمه خدمت شیوه از سال "5" مدت به حداکثر ،نامه آیین این از مقررات و ضوابط چارچوب

 مدت حداکثرت صور هر در .بود خواهند وقت نیمه خدمت شیوه از استفاده به مجاز قرارداد مدت در صرفا پیمانی، عضو بانوان :تبصره

 .باشد می خدمت طول در سال "5" حداکثر رسمی، و پیمانی عضو بانوان برای وقتی نیمه خدمت شیوه از استفاده مجاز
 

 نیمه شیوه به اعضا خدمت دستورالعمل" اساس بر را خود شرایط واجد وقت تمام میرس آموزشی اعضای تواند می سازمان :1۸ ماده

 .گیرد کار هب حضوری نیمه خدمت شیوه به نامه آیین این مقررات و ضوابط سایر رعایت با ، "1 شماره پیوست - حضوری
  

 تفصیلی سازمان چارچوب در خود پژوهشی یا و آموزشی کادر از بخشی تامین منظور به نیاز صورت در تواند می سازمان :19 ماده

 دوره در افراد از دسته این. نماید اقدام "ازیبسر طرح "قالب در شرایط واجد وظیفه نظام مشمولین کارگیری هب به نسب مصوب

 پیمانی میعل هیات اعضای مقررات تابعحقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه عائله مندی و اوالد  رنظ از، خدمت تعهد و ضرورت

 هستند.

 و آموزشی خدمت سنوات جزء تعهد مدت درآید، سازمان استخدام به فرد تعهد، مدت انقضای از پس که صورتی در :1 تبصره 

 موضوع) آزمایشی میرس به وی وضعیت تبدیل برای الزم توقف مدت حداقل جزء مذکور مدت لیکن. شد خواهد محسوب یو پژوهشی

 .باشد مین( نامه آیین این "12" ماده "الف" بند

 انجام جهت را وی و اقدام قرارداد فسخ به نسبت است مجاز ضرورت مدت در فرد خدمت از رضایت عدم صورت در سازمان :2 تبصره

 .نماید معرفی مسئول مقامات به وظیفه خدمت

 جایابی جهت را وی و اقدام قرارداد فسخ به نسبت است مجاز تعهد مدت در فرد خدمت از رضایت عدم صورت در سازمان :3 تبصره 

  .نماید معرفی وزارت به فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر در تعهد دوره اتمام برای

 محسوب عضو خدمت سابقه جزو طشرای سایر رعایت با آزمایشی،  میرس دوره یا و پیمانی دوره در اعضا خدمت مدت :20 ماده

 .گردد می
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 تکالیف و حقوق: چهارم فصل

 

 روزهای طول در ،سازمان ابالغی برنامه با مطابق آنان حضور ساعات که باشد می هفته در ساعت 40 اعضا خدمت ساعت :21 ادهم

 .گردد می توزیع هفته کاری

 وظایف ...و بیماری و مأموریت مرخصی، موارد در تواند می سازمان .نمایند واگذار دیگری به را محول وظایف توانند مین اعضا :1 تبصره

 .نماید ارجاع اعضا سایر به موقت طور به را عضو محول

 در هرییس هیات سوی از مورد سبح خدمت، ساعات سقف رعایت با سازمان واحدهای و اعضا خدمت خاتمه و شروع ساعت :2 تبصره

 .گردد می تعیین امنا هیات مصوب ضوابط چارچوب

 20 حضوری نیمه ساعته، 40 وقت تمام )خود خدمتی وضعیت با متناسب خود، شده تعیین خدمت ساعات در مکلفند اعضا :3 تبصره

 تبصره این رعایت عدم. دهند انجام را محول وظایف و یابند حضور خود خدمت محل در مورد حسب( ساعت 20  وقت نیمه یا و ساعت

 پیوست) حضوری نیمه شیوه به اعضا خدمت دستورالعمل "2" ماده ذیل "1" تبصره رعایت با متخلفین با و شود می محسوب تخلف

 .شد خواهد رفتار میعل هیات اعضای میانتظا مقررات قانون اساس بر ،(1 شماره

های  غیرانتفاعی و دستگاه -غیردولتی، دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش موسسات و ها دانشگاه سایر با تواند نمی عضو: 4تبصره 

مذکور در همکاری غیرمستمر عضو با موسسات  .اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد

 .بالمانع است سازمان رییس، با اطالع سازمان خارج از ساعات رسمی کار
 

 :است استوار ذیل فعالیت شش بر نامه آیین این " 21"  ماده مفاد رعایت با عضو وظایف و تکالیف :22 ماده

  اجتماعی؛ و تربیتی فرهنگی، فعالیت -22-1

  ؛(عملی و نظری) آموزشی فعالیت -22-2

  فناوری؛ و پژوهشی فعالیت -22-3

  اجرایی؛ و میعل فعالیت -22-4

  دانشگاهی؛ خدمات سایر و دانشجو راهنمایی -22-5

 . مرتبط کاربردی حوزه با تخصصی همکاری -22-6
 

  :از است بارتع ندارد، عهده به مدیریت وظایف که  آموزشی عضو وظایف اهم :23 ماده

 به توجه با هفته در تدریس موظف واحد 13 الی 8 میزان به حضوری نیمه و وقت تمام اعضای برای ، سازمان در تدریس -23-1

 واحد 8 آموزشی استاد و 9 آموزشی دانشیار ،10 آموزشی استادیار ،12 آموزشی مربی ،13 آموزشیار مربی) عضو دانشگاهی مراتب

 .گردد می تعیین (موظف

  فناوری و پژوهش -23-2

 دانشجویان سواالت به پاسخگویی و راهنمایی مسئولیت گرفتن عهده به -23-3

 دانشجویی یهارساله و هانامه پایان مشاوره و اهنماییر -23-4

  صحرایی عملیات با ها آن سازی آماده و کارگاهی و آزمایشگاهی خدمات -23-5
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  ذیربط ممتحنه های هیات و هاکمیته و شوراها در حضور -23-6

  افزایی دانش و فرهنگی و آموزشی های کارگاه و ها فعالیت در حضور و مشارکت -23-7

  کاربردی یهاپروژه به آن تبدیل و کاربردی های چالش و مسائل شناسایی -23-8

 .شود می محول عضو به سازمان رییس با و دانشکده رییس و گروه مدیر طرف از که وظایفی سایر انجام -23-9

 مجموع تدریس موظف واحد متوسط که پذیرد می صورت نحوی به دانشکده در آموزشی عضایا موظف واحد میزان تعیین: 1 تبصره

 .نباشد ماده این "1" بند در شده تعیین مراتبه موظف واحد متوسط از تر کم ، دانشکده عضایا

 .بود نخواهد آن یهاتبصره و نامه آیین این "21"ماده مفاد ناف آموزشی اعضای موظف واحد میزان تعیین :2 تبصره

 پژوهشی امور صرف را تری بیش وقت باید و دارند اجرا دست در ارزنده پژوهشی یهاطرح که آموزشی وقت تمام اعضای :3 تبصره 

 به مربوط ساعات از قسمتی توانند می سازمان پژوهشی شورای تصویب و دانشکده رییس تایید و گروه مدیر پیشنهاد به بنا نمایند،

 ماده این یک بند در مندرج حداقل میزان نصف از آنان تدریس موظف ساعات که این به مشروط نمایند پژوهشی امور صرف را آموزش

 .نباشد تر کم
 

 : از است عبارت ندارد، عهده به مدیریت وظایف که پژوهشی عضو وظایف هما :24 ماده

 عضو دانشگاهی مراتب به توجه با هفته در تحقیق ساعت 37 الی 24 میزان به وقت تمام اعضای برای ،سازمان در پژوهش -24-1

 تعیین (تحقیق ساعت 24 پژوهشی استاد و 28 پژوهشی دانشیار ،32 پژوهشی استادیار ،36 پژوهشی مربی ،37 پژوهشیار مربی)

 .گردد می

  سازمان هرییس هیات مصوبات اساس بر سازمان از خارج و سازمان به آزمایشگاهی علمی، خدمات رائها -24-2

  تکمیلی تحصیالت یهانامه پایان و پژوهشی یهاپروژه بر نظارت و هدایت و  میعل مشاوره و کارشناسی امور انجام -24-3

  تخصصی و  میعل مجامع و ها کنفرانس سمینارها، در شرکت -24-4

  مافوق مقام تشخیص به سازمان از خارج و داخل شوراهای در شرکت -24-5

  افزایی دانش و فرهنگی و آموزشی های کارگاه و ها فعالیت در حضور و مشارکت -24-6

  کاربردی یهاپروژه به آن تبدیل و کاربردی های چالش و مسائل شناسایی -24-7

 .شود می حولم وضع به سازمان رییس با و دانشکده رییس و گروه مدیر طرف از که وظایفی سایر انجام -24-8

 از مجاز مقام با سازمان رییس تایید و گروه موافقت با دولتی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در تواند می پژوهشی عضو :1 تبصره

 .نماید تدریس نظری واحد "4 "میزان به حداکثر وی طرف

 یک در عضو تحقیقات محصول میانگین که پذیرد می صورت نحوی به سازمان در پژوهشی اعضای موظف ساعات تعیین :2 تبصره

 متون تصحیح ترجمه، صفحه 200 تا 150 یا یفلتا صفحه 150 تا 100 شده، پذیرش پژوهشی میعل مقاله یک ارائه بر عالوه سال

 شورای توسط موضوع ماهیت حسب بر تحقیقات ارائه نحوه .باشد کاربردی پژوهشی طرح یک هئارا یا و آن بر تعلیق یا و تخصصی

 .گردد می ابالغ و تعیین سازمان پژوهشی

 .بود نخواهد آن یهاتبصره و نامه آیین این "21" ماده نافی پژوهشی وقت تمام عضایا موظف ساعت میزان تعیین :3 تبصره

 مدیر پیشنهاد به نمایند، می تدریس را موثری و خاص دروس تکمیلی تحصیالت یهادوره در که پژوهشی وقت تمام اعضای :4 تبصره

 آموزشی امور صرف را تحقیق به مربوط ساعات از قسمتی توانند می سازمان پژوهشی شورای تصویب و سازمان رییس تایید و گروه

 .نمایند
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 نامه آیین این "79" موضوع ماده سیاسی مدیریت های سمت دار عهده عضو تحقیق موظف ساعت یا تدریس موظف واحد :25 ماده

 تحقیقاتی و علمی شهرک و مستقل های پژوهشگاه و ها دانشگاه رؤسای تحقیق موظف ساعت یا تدریس موظف واحد و "صفر"

 است. "یک" اصفهان

 به مشروط مدیریتی، های سمت / پست سایر دار عهده عضو تحقیق موظف ساعت کسر یا تدریس موظف واحد کسر میزان :1 تبصره

  شود: می تعیین ذیل جدول اساس بر نباشد، تر کم مورد حسب تحقیق ساعت "پنج" یا تدریس واحد "دو" از که آن

: 

 / سمت مدیریتیسمت  ردیف
 موظف واحد

 آموزشی عضو

 وظفم ساعت

 پژوهشی عضو

 20تا  15 8تا  6  های علمی و تحقیقاتی های مستقل و شهرک ها و پژوهشگاه معاونان دانشگاه 1

 20تا  15 8تا  6 مستقل پژوهشی مؤسسات و عالی آموزش هایمجتمع رؤسای 2

 5/16تا  5/12 7تا  5 مستقل پژوهشی مؤسسات و عالی آموزش هایمجتمع معاونان 3

 5/16تا  5/12 7تا  5 فناوری و علم های پارک و مستقل پژوهشی و عالی آموزش مراکز و هادانشکده ها، پژوهشکده رؤسای 4

 15تا  10 6تا  4  فناوری و علم های پارک و مستقل پژوهشی و عالی آموزش مراکز و هادانشکده ،هاپژوهشکده معاونان 5

6 
های علمی و  های مستقل و شهرک ها و پژوهشگاه تابعه دانشگاه هایپژوهشکده و هادانشکده روسای

 تحقیقاتی
 15تا  10 6تا  4

7 
های علمی و  های مستقل و شهرک ها و پژوهشگاه تابعه دانشگاه هایپژوهشکده و هادانشکده معاونان

 تحقیقاتی
 5/12تا  5/7 5تا 3

8 
 وزیر تایید با زیرو بالفصل مدیران

 وزیر مربوط معاون تایید با وزیر معاون مدیران و معاونان 
 20تا  15 8تا  6

9 
  وزیر مربوط بالفصل مدیر تایید با وزیر بالفصل رانیمد معاونان

  وزیر مربوط معاون تایید باوزیر  معاون مدیران معاونان
 5/17تا  5/12 7تا  5

  

 در مندرج سازمان دار ستاره مصوب اجرایی های سمت سایر تحقیق موظف ساعت یا و تدریس موظف واحد کسر میزان :26 ماده

 رعایت با مورد حسب سازمان معاونان و رییس تحقیق موظف ساعت یا و تدریس موظف واحد به توجه با مصوب، تفصیلی سازمان

 .شود می تعیین سازمان هرییس هیات توسط و ذیل تبصره در مندرج شرط

 موظف واحد کسر میزان تعیین از پس ماده این موضوع اجرایی سمت تحقیق موظف ساعت یا تدریس موظف واحد میزان :تبصره

 سمت برای شده تعیین تحقیق موظف ساعت یا و تدریس موظف واحد میزان از بایست نمی تحقیق، موظف ساعت یا و تدریس

 .باشد تر کم سمت، آن مافوق اجرایی
 

 :گردد می تعیین ذیلی جدول اساس بر جانباز میعل هیات اعضای تحقیق موظف تساع یا و تدریسی موظف، حدوا کسر :27 ماده

 
 پژوهشی اعضای تحقیق موظف ساعت کسر آموزشی اعضای تدریس موظف حداو کسر درصد جانبازی ردیف

 ساعت در هفته 3 واحد 1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 6 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 9 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 عت در هفتهس 15 واحد 5 درصد و باالتر 70 4

  

 :شوند می مند بهره حضور موظف ساعات تقلیل از سازمان هماهنگی با حضور، موظف ساعات در ذیل اعضای :2۸ ماده
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 (. هفته در ساعت چهار) دارد؛ شدید معلولیت بهزیستی، سازمان تایید با که عضوی -الف

 تایید با العالج صعب بیماری به مبتال یا و بهزیستی سازمان تایید با شدید معلول فرزند یا همسر دارای( زن) عضو  -ب

 (. هفته در ساعت چهار) پزشکی؛ آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 با العالج صعب بیماری به مبتال یا و بهزیستی سازمان تایید با شدید معلول فرزند دارای که همسر فاقد (مرد) عضو - ج

 و بهزیستی سازمان تایید با شدید معلول همسر دارای (مرد) عضو و باشد می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تایید

 (.هفته در ساعت چهار) پزشکی؛ آموزش و درمان بهداشت، وزارت تایید با العالج صعب بیماری به مبتال یا

 (.هفته در ساعت چهار) دادگاه؛ گواهی یا مثبته اسناد ارائه با خانوار سرپرست (زن) عضو  -د

 (.هفته در ساعت چهار) معتبر؛ شناسنامه ارائه با تمام سال شش زیر فرزند دارای عضو )زن( -ه

 تا فرزند هر ازای به روز در ساعت یک) ذیربط سازمانی واحد هماهنگی با دارد، برعهده شیردهی وظیفه که (زن) عضو -و

 (.فرزند سالگی دو سقف

 .مربوط مقررات و قوانین اساس بر جانباز اعضای -ز

 روز(. در ساعت چهار) ؛باشد می باالتر و درصد 50 جانباز همسر که (زن) عضو– ح

 دارند؛ برعهده را باالتر و درصد "50" جانبازان از مراقبت و داری نگه وظیفه صالح ذی قانونی مراجع تایید با که عضوی -ط

 (.روز در ساعت چهار)

 صورت هر در ماده این "ه"  و "د"، "ج"، "ب" ،"الف" بندهای مشمول عضو هفتگی حضور موظف ساعات تقلیل مجموع :1 صرهتب

 .است هفته در ساعت "4" حداکثر

 "4" حداکثر صورت هر در ماده این "ط" و" ح" ، "و" بندهای مشمول اعضای روزانه حضور موظف ساعات تقلیل مجموع :2 تبصره

 .است روز در ساعت

 

 وجهی عضو، سوی از نامه آیین این مقررات رعایت و موظف حضور میزان محوله تکالیف انجام ازای در است مکلف سازمان :29 ماده

 .نماید پرداخت وی به نامه آیین این "55"ماده در مقرر ضابطه اساس بر "پایه و مرتبه حقوق" عنوان تحت
  

 حضور میزان با متناسب را ذیل یهاالعاده فوق پایه، و مرتبه حقوق بر عالوه ذیربط، شرایط واجد عضو به است مکلف سازمان :30 ماده

 :نماید پرداخت نامه آیین این "59" تا " 56" مواد در مقرر ضوابط چوب چار در وی موظف

  ؛(مخصوص) شغل العاده فوق -30-1

  ویژه؛ العاده فوق -30-2

  جذب؛ العاده فوق -30-3

  مدیریت العاده فوق -30-4
 

 ماده در مندرج های العاده فوق بر عالوه سازمان در شاغل شرایط واجد عضو به تواند می اعتبار وجود شرط به سازمان: 31 ماده

 رسد، امنامی هیات تصویب به که مربوط های دستورالعمل با مطابق را ذیل غیرمستمر و مستمر های العاده فوق نامه، آیین این "30"

 :کند پرداخت

 ؛هوا و آب بدی العاده فوق -31-1

  ؛کار محیط شرایط سختی العاده فوق -32-1

  طب؛م از محرومیت العاده فوق -33-3

 .اشعه العاده فوق -33-4
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 .باشد می "2" شماره پیوست شرح به ماده این "2" بند موضوع دستورالعمل :1 تبصره

 .باشد می خود خاص مقررات و ضوابط تابع اشعه العاده فوق و مطب از محرومیت العاده فوق برقراری :2 تبصره
 

 به فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر با و خود میعل هیات اعضای خدمات از تواند می سازمان :32 ماده

 اساس بر التحقیق حتی یا و التدریس حق پرداخت ازای در تحقیق یا و تدریس منظور به آنان خدمت محل مؤسسه کتبی موافقت

 د.نماین استفاده نامه آیین این "62" ماده در مقرر ضابطه

 در. گردد می تعیین وزارت سوی از شده تعیین سقف تا تحصیلی سال نیم هر در آموزشی اعضای التدریسی حق واحد میزان :تبصره

 .باشد تر بیش تبصره، این موضوع شده تعیین سقف از بایست مین  عضو التدریس حق میزان صورت هر
 

 یکی در مدرسی آنان تصالحی که میعل هیات عضو غیر دانشگاهی تحصیلی مدارک دارندگان خدمات از تواند می سازمان :33 ماده

 گروه مدیر و دهنده پیشنهاد دانشکده آموزشی معاون و سازمان رییس نماینده از مرکبای  کمیته تایید به تحصیلی یهارشته از

 "63"ماده در مقرر ضابطه اساس بر التدریس حق پرداخت ازای در تدریس منظور به" مدرس" عنوان به باشد، رسیده ذیربط آموزشی

 .نماید استفاده نامه آیین این

 دانشگاهی مرتبه یا خاص تحصیلی مدرک که مدرسانی از آزمایشگاهی و هنری عملی، فنی، آموزش برای تواند می ازمانس :تبصره

 افراد از دسته این التدریس حق میزان. نماید استفاده است، رسیده ماده این در مندرج کمیته تایید به آنان مدرسی صالحیت و نداشته

 هرییس هیات توسط مدرس تجربه و  میعل مدارک به توجه با نامه آیین این "63" ماده در مقرر التدریس حق درصد 100 تا 80 معادل

 .گردد می تعیین سازمان

 هفته در آن عملی معادل یا نظری درس ساعت ،"12 "حداکثر سازمان در ماده این موضوع مدرسان تدریس ساعات :2 تبصره

 .باشد می

 مؤسسات و ها دانشگاه میعل هیاتغیر اعضای میاستخدا نامه آیین با کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول که مدرسانی :3 تبصره

 .باشند می ماده این مشمون موظف غیر ساعات در صرفا باشند، می فناوری و پژوهشی عالی، آموزش

 

 از خارج به محول وظایف انجام جهت معین مدت برای ،نامه آیین این "1"ماده "33" بند "الف" جزء اساس بر که عضوی به :34 ماده

 العاده فوق باشد کیلومتر 60 از بیش مبدا از مقصد فاصله چنانچه بازگشت، تا مأموریت محل به حرکت تاریخ از گردد، می اعزام سازمان

 این "72" ماده مشمول اعضای به العاده فوق این .گردد می پرداخت نامه آیین این "64"ماده در مقرر ضابطه اساس بر روزانه مأموریت

 .گرفت نخواهد تعلق نامه آیین

 و حقوق از برخورداری ضمن شود، می اعزام کشور از خارج به مأموریت صورت به سازمان هرییس هیات تایید با که عضوی :1 تبصره

 .کرد خواهد دریافت نیز  میعمو مقررات اساس بر کشور از خارج روزانه مأموریت و العاده فوق ریالی، مزایای

 .بود نخواهد تر بیش  میتقوی سال یک در متناوب یا و متوالی ماه چهار از عضو هر مورد در ها مأموریت گونه این مدت :2 تبصره
 

 تحتای  هزینه کند، می تغییر وی خدمت جغرافیایی ثابت محل قانونی مراجع سوی از صادره حکم موجب به که عضوی هب :35 ماده

 .گردد می پرداخت نامه آیین این "66" ماده در مقرر ضابطه اساس بر مکان نقل و سفر هزینه" عنوان
 

 صورت در و "مندی عائله هزینه کمک" عنوان تحت ای هزینه کمک نامه آیین این مشمول متاهل شاغل مرد عضو به :36 ماده

 ضابطه اساس بر و "101" ماده تبصره مفاد رعایت با "اوالد هزینه کمک"عنوان تحت ای هزینه کمک ،تکفل تحت فرزندان داشتن

 .گردد می پرداخت نامه آیین این "67" ماده در مقرر
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 قانونی، مراجع حکم موجب به و بوده کلی کارافتاده از یا و معلول متوفی، همسرش که خانوار سرپرست شاغل زن عضو :1 تبصره

 ذیصالح مراجع رأی اساس بر را خود فرزندان یا فرزند حضانت که ای مطلقه زن عضو چنین هم و دارد عهده به را خانوار سرپرستی

  .شود می برخوردار اوالد هزینه کمک از فرزندان مخارج تکفل صورت در نیز و مندی عائله هزینه کمک از دارد، برعهده

 شاغل غیر و تحصیلی ادامه صورت در و سال 20 کنند، می استفاده اوالد هزینه کمک از که ذکور اوالد برای سن حداکثر :2 تبصره

 .بود خواهد همسر و شغل نداشتن اناث والدا برای و تمام سال 25 تا آنان بودن

 سازمان کشور، کل بهزیستی سازمان جمله از ذیصالح پزشکی مراجع تشخیصی به کلی افتاده کار از و معلول فرزندان :3 تبصره

 .باشند مین ماده این 2 تبصره در مذکور سنی سقف محدودیت مشمول ... و قانونی پزشکی

 عضو مجدد ازدواج با ماده این "1" تبصره موضوع خانوار سرپرست شاغل زن عضو به مندی عائله هزینه کمک پرداخت :4 تبصره

 .شود می قطع

 وظیفه و بازنشستگان به ماده این موضوع اوالد هزینه کمک و مندی عائله هزینه کمک عیدی، پرداخت نحوه و میزان :5 تبصره

 .است سال همان وزیران هیات مصوبات در شده تعیین مقررات و ضوابط تابع سال، هر در بگیران

 

 یا و ورود در تأخیر محول، تکالیف و وظایف انجام عدم قبلی، هماهنگی و اطالع بدون خدمت محل در عضو حضور عدم: 37 ماده

 خروج مجوز ارائه بدون سازمان در حضور موظف ساعات خالل در خدمت ترک چنین هم موجه، عذر بدون خروج در تعجیل

 اخطار و احضار اول بار برای حضور، تعدم روزهای و ساعات میزان به مستمر مزایای و حقوق کسر ضمن ،(ساعتی مرخصی یا مأموریت)

 برای وی پرونده تکرار صورت در و پرونده در درج با کتبی توبیخ سوم بار برای پرونده، در درج با کتبی اخطار دوم بار برای شفاهی،

 .گردد می ارجاع میانتظا بدوی هیات به رسیدگی

 مورد مستندات بررسی با میانتظا بدوی هیات و بوده اختیار و قدرت حدود از خارج وا غیبت که شود مدعی عضو که صورتی در :تبصره

 ارائه با استحقاقی مرخصی داشتن صورت در وی غیبت ایام مزایای و حقوق دهد، برائت حکم و تشخیص موجه را وی عذر ارائه،

 .شد خواهد صادر حقوق بدون مرخصی مذکور مدت برای صورت این غیر در. بود خواهد پرداخت قابل استحقاقی مرخصی درخواست
  

 و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه میعل هیات میانتظا مقررات قانون در مندرج تخلفات از یک هر ارتکاب صورت در :3۸ ماده

 .گردد می ارجاع  میعل هیات اعضای میانتظا رسیدگی های هیأت به موضوع عضو، توسط کشور، تحقیقاتی
 

 .است شده داده قرار وی اختیار در سازمان سوی از که است مدارکی و اسناد وال،ما داری نگه و حفظ به موظف شاغل عضر :39 ماده

 پذیر امکان مربوط مقررات و قوانین چارچوب در مجاز مقام اجازه با صرفا اسناد و مدارک اطالعات، موال،ا تحویل عدم یا و تحویل

 مؤسسات و ها دانشگاه میعل هیات  میانتظا مقررات قانون اساس بر موضوع اسناد، افشای با و زیان و ضرر ورود صورت در و باشد می

 .گرفت خواهد قرار رسیدگی مورد کشور تحقیقاتی و عالی آموزش
 

 از تبعیت و امانت صداقت، سرعت، دقت، با را خود وظایف رویی، گشاده و انصاف رعایت ضمن است موظف سازمان عضو: 40ماده 

 پاسخگو مافوق مقام مقابل در و داده انجام مربوط یسازمان واحد گروه/ / دانشکده /سازمان اختصاصی و  میعمو مقررات و قوانین

 .شد خواهد عمل مربوط مقررات برابر اصل این از تخطی صورت در .باشد
 

 است مکلف سازمان و باشد می قضایی حمایت مورد شاکیان برابر در قانونی یهامسئولیت و وظایف انجام در سازمان عضو  :41ماده

 از دفاع برای عضو تقاضای به ، "3 شماره پیوست - میعل هیات اعضای از قضایی حمایت قانون اجرایی العمل دستور "اساس بر

 .نماید قضایی حمایت عضو از وکیل گرفتن با خود حقوقی کارشناسان از استفاده با وی وظایف انجام
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 .باشد می سازمان با حساب تسویه و وی تکلیف تعیین به منوط نماید، ارتباط قطع سازمان با که عضوی مطالبات پرداخت :42 ماده
 

 مرتبه حقوق صرفا برند، می سر هب خدمت به آماده وضعیت در نامه آیین این مقررات و ضوابط اساس بر که سازمان اعضای به :43 ماده

 .گردد می پرداخت اوالد و مندی عائله هزینه کمک و پایه و

 .باشد می سال یک حداکثر خدمت، به آماده وضعیت مدت :1 بصرهت

 حاصل تئبرا مربوط اتهام از میعل هیات اعضای  میانتظا رسیدگی های هیات با و ییقضا مراجع حکم براساس که عضوی :2 تبصره

 .نمود خواهد دریافت خدمت به آمادگی مدت برای را خدمت به آماده از قبل کارگزینی حکم در مندرج مستمر مزایای و حقوق نماید،
 

 اعضای  میانتظا رسیدگی های هیات با قضایی مراجع حکم اساس بر عضو وضعیت خدمت، به آماده دوره پایان تا چنانچه: 44 ماده

 مدت احتساب با) بازنشستگی شرایط بودن دارا صورت در نگردد، فراهم وی کار هب اعاده موجبات یا و باشد نشده تعیین میعل هیات

 :شد خواهد رفتار نفع ذی درخواست حسب ذیل، های روش از یکی به صورن این غیر در و بازنشسته وی ،(خدمت به آماده زمان

  .نیاز اعالم ارائه با اجرایی یها دستگاه یا و فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر به انتقال- الف

 اعالم هئارا با اجرایی یها دستگاه یا و فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر به ساله یک مأموریت- ب

 .نیاز
 

 ینا "52" ماده موضوع استحقاقی، ترفیع پایه یک دریافت برای را الزم امتیازات حداقل سال یک طول در که عضوی :65 ماده

 وی التحقیق حق ساعت یا التدریس حق واحد تعداد سازمان هرییس هیات تایید و ترفیعات کمیته پیشنهاد با ننماید، کسب نامه آیین

 ساعت یا التدریس حق واحد حذف ضمن وضعیت، این استمرار صورت در و شد خواهد حذف سوم و دوم های سال برای مورد حسب

 ارسال ،(نامه آیین این "109" ماده موضوع) میعل رکود کمیسیون به تصمیم اخذ و بررسی جهت وی پرونده عضو، التحقیق حق

 .گردد می
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  توانمندسازی :پنجم صلف

 

 اثربخشی و کارآیی سطح ارتقای منظور به و عضو ساالنه عملکرد ارزیابی از حاصل نتایج مبنای بر است موظف سازمان :46 ماده

 و دانش نگرش، ساختن متناسب جهت را الزم آموزشی یهابرنامه محول، تکالیف بهتر چه هر ایفای در وی توانمندسازی و ها فعالیت

 .گذارد اجرا مورد به و طراحی نظر، مورد شغل با عضو مهارت
 

 شغلی یهاتوانایی و ها مهارت افزایش و سازی توانمند به نسبت همواره مربوط، مقررات و ضوابط اساس بر است موظف عضو :47 ماده

 .نماید اقدام خود
 

 شده تکمیل های فرم به توجه با را عضو عملکرد سالیانه، ترفیع برای عضو استحقاق بررسی منظور به است موظف سازمان : 4۸ ماده

 .نماید ارسال سازمان ترفیعات کمیته به را ارزیابی این نتایج و نموده ارزیابی وی، توسط

 

 شده تکمیل های فرم به توجه با را عضو های فعالیت مرتبه، ارتقا برای عضو استحقاق بررسی منظور به است موظف سازمان :49 ماده

 به را ارزیابی این نتایج و نموده ارزیابی ربوط،م های دستورالعمل و  میعل هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین چارچوب در وی توسط

 .نماید ارسال ذیصالح مراجع
 

 العمل دستور "اساس بر (نامه آیین این "49" و "48" مواد موضوع) عضو ارزیابی در استفاده مورد های شاخص و عوامل :50 ماده

 سوی از ابالغی "علمی هیات اعضای مرتبه ارتقای نامه آیین "چنین هم و "پژوهش و آموزشی  میعل هیات اعضای سالیانه ترفیع اعطای

 .گردد می تعیین وزارت
 

  :گردد می اعطا ذیل مشروحه یهاپایه ،نامه آیین این "53" و"52" مواد در مقرر شرایط احراز صورت در عضو به :51 ماده

 سایر و تحصیلی مأموریت پایه ایثارگری، یهاپایه سالیانه، استحقاقی ترفیع سربازی، خدمت ترفیع :شامل استحقاقی یهپا -51-1

 .آتی مصوب یهاپایه

 سایر و کشوری نمونه  میعل هیات عضو عنوان کسب -(س) الزهرا و عاشورا های گردان در عضویت: شامل شویقیت پایه -51-2

 .آنی مصوب یهاپایه
 

 ترفیع پایه مورد، حسب ذیل بندهای در مندرج شرایط احراز صورت در تحصیل به مأمور و کار به شاغل اعضای به :52 ماده

  :گردد می اعطا سالیانه استحقاقی

 برای ترتیب به قبلی، پایه در قبولی قابل پژوهشی و آموزشی میعل خدمات سال دو یا و یک حداقل انجام :کار به شاغل اعضای -52-1

 و پایه "5 "سقف تا" سال یک" پیمانی اعضای ،"سال یک "نامه آیین این "11" ماده موضوع پیمانی اعضای و وقت تمام میرس اعضای

 سالیانه ترفیع عطایا دستورالعمل "در مندرج امتیاز حداقل کسب و مورد حسب ،"سال دو" وقت نیمه ای حضوری نیمه اعضای

 .مقرر مهلت در" وزارت سوی از ابالغی پژوهشی و آموزشی میعل هیات اعضای

 سازمان و تحصیل محل مؤسسه تایید به که ساالنه تحصیلی پیشرفت گزارش ارائه ازای در: تحصیل به مأمور  میرس اعضای -52-2

 تخصصی دکتری تحصیلی مقطع در و پایه دو حداکثر دوره طول در و پایه یک تحصیل سال هر برای ارشد کارشناسی مقطع در برسد،

 .گردد می اعطا پایه پنج تحصیلی مقطع دو برای مجموع در و پایه چهار حداکثر و پایه یک تحصیلی سال هر برای
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 یا و خدمت پایان کارت ارائه ازای در ،نامه آیین این "11" ماده موضوع پیمانی اعضای چنین هم و رسمی پیمانی، اعضای به: 1 تبصره

 . گیرد می تعلق ترفیع پایه یک استخدام بدو در وظیفه، نظام تعهد انجام گواهی

 سقف تا پایه یک خدمت، سال هر ازای به ماده این "1-52" بند مفاد رعایت با تعهد دوره برای سربازی طرح مشمولین به :2 تبصره

 نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، این آیین "11"از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده  پایه ،"دو"

 .گیرد می تعلق

 نامه آیین این "88" ماده موضوع استعالجی مرخصی موقت، انفصال حقوق، بدون مرخصی خدمت، به آماده تعلیق، ایام به :3 تبصره

 به مشروط زایمان مرخصی مدت. افتد می تعویق به پایه دریافت استحقاق تاریخ میزان همان به و گیرد نمی تعلق استحقاقی پایه

 سال همان در علمی هیات اعضای سالیانه ترفیع اعطای دستورالعمل در مندرج پژوهشی های فعالیت از الزم امتیاز حداقل کسب

 رکود شمول در زایمان مرخصی مدت الزم امتیاز کسب عدم صورت در .باشد می احتساب قابل سالیانه استحقاقی پایه دریافت برای

 .گیرد نمی قرار عضو علمی

 در مندرج استحقاقی یهاپایه بر عالوه شوند، می شناخته ایثارگری مزایای دریافت واجد ذیصالح مراجع سوی از که اعضایی :4 تبصره

 :گردند می برخوردار ذیل جدول اساس بر گری ایثار یهاپایه از ماده، این

 

 ایثارگری نوع ایثارگر اعضای به اعطا قابل ایثارگری یهاپایه جدول

 ردیف
 ه ایثارگری قابل اعطاپای نوع ایثار گری

 "3ستون "مدت خدمت در جبهه  "2ستون "درصد جانبازی  "1ستون "مدت اسارت )آزادگی(  )برای هر ستون(

 پایه 1 سال 1ماه تا  6 درصد 19تا  سال 1تا  1

 پایه 2 سال 2تا  1 درصد 29تا  20 سال 2تا  1 2

 پایه 3 سال 3تا  2 درصد 39تا  30 سال 3تا  2 3

 پایه 5 سال 4تا  3 درصد 49تا  40 سال 4تا  3 4

 پایه 7 سال 5تا  4 درصد 59تا  50 سال 5تا  4 5

 پایه 9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60 سال 6تا  5 6

 پایه 11 سال و باالتر 6 تر درصد و بیش 70 سال و باالتر 6 7

 

 مربوطه ترفیعات مجموع از تواند می عضو باشد، بوده همزمان عضو جبهه در خدمت و سربازی خدمت که صورتی در: 5 تبصره

 .گردد برخوردار

 .گردد برخوردار ماده این "4" تبصره جدول های ستون از ستون دو حداکثر ترفیعات مجموع از تواند می عضو :6 تبصره

 پایه "7 "از ماده، این در مندرج استحقاقی یهاپایه بر عالوه باالتر و استادیار  میعل مرتبه در (شهید فرزند)  میعل هیات عضو :7 تبصره

 .گردد می برخوردار باالتر مرتبه یک مزایای و حقوق از استادیار، از تر پایین  میعل مرتبه در و ایثارگری

 اشتغالی حالت در شهادت تاریخ از باالتر، میعل مرتبه به ارتقا ضمن شوند، می یا شده نائل شهادت رفیع درجه به که اعضایی :۸ تبصره

 از اشتغال زمان مزایای از و داشته دریافت را سالیانه استحقاقی ترفیع بازنشستگی، میعمو شرایط به رسیدن زمان تا و برند می سر به

 مرتبه در که اعضایی .بود خواهند برخوردار مرتبه، ارتقا نامه آیین در مقرر توقف مدت طی از پس صرفا باالتر میعل مرتبه به ارتقا جمله

 .گردند می مند بهره ایثارگری پایه "10" از بالفاصله باالتر، میعل مرتبه به ارتقا امکان عدم دلیل به اند، رسیده شهادت به استادی

 پنج از تر بیش پیمانی خدمت سابقه ،سازمان امنای هیات مجوز با که پیمانی عضو به پایه "5" از تر بیش استحقاقی پایه :9تبصره 

 الزم مستندات و مدارک ارائه و خود پرونده تکمیل به نسبت خدمت پیمانی سال "5" مدت پایان در که آن به مشروط دارند، سال

 برای الزم شرایط مدرک ارائه تاریخ در سازمان جذب اجرایی هیات تایید با و نموده اقدام آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل برای

 در قبول قابل پژوهشی و آموزشی خدمت سال یک حداقل انجام ازای در باشد، کرده کسب را آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل
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 و آموزشی علمی هیات اعضای سالیانه ترفیع عطایا دستورالعمل" در مندرج امتیاز حداقل کسب و سال( پنج بر )مازاد قبلی پایه

 .گیرد ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می هیاتبا تصویب  "سوی وزارت از ابالغی پژوهشی

 هیات تایید با استادیاری مرتبه به ارتقا برای الزم امتیازات از درصد 60 حداقل کسب از پس صرفا که پیمانی اعضای :10 تبصره

 اتمام از پس کنند، می استفاده آموزشی ماموریت از تخصصی دکتری مقطع در تحصیل ادامه برای امنا هیات مجوز با و ذیربط ممیزه

 حداکثر و پایه "یک" از تحصیل سال هر برای ذیربط، امنای هیات از مجوز اخذ و آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل و تحصیل

 اعطای .شوند می برخوردار ،تبصره این اجرای تاریخ از پیمانی خدمت مدت استحقاقی پایه "5" سقف بر مازاد پایه، " چهار"

 .باشد می ممنوع تبصره این مفاد رعایت بدون پیمانی علمی هیات اعضای به آموزشی ماموریت

 و تحصیل اتمام از پس باشند، می سازمان در خدمت به متعهد و نیستند استخدام در که متبوع وزارت های بورسیه :11 تبصره

 از را تحصیل مدت کل که آن به مشروط تخصصی دکتری مقطع در تحصیل ازای در سازمان در پژوهشی و آموزشی کار به اشتغال

 این غیر در. شوند می برخوردار بورس، ترفیع پایه "3" از آزمایشی رسمی حکم اولین صدور تاریخ از باشند، کرده استفاده بورس

 .شوند می برخوردار تبصره این موضوع های پایه از بورس مدت با متناسب صورت
  

 :گردد می اعطا تشویقی پایه نماید، می یا نموده احراز را زیر شرایط از یکی که صورتی در  میرس عضو به :53 ماده

 به پایه سه حداکثر و پایه یک بار هر سازمان ترفیعات کمیته انتخاب به متوالی سال سه در پژوهشی امتیاز باالترین کسب -53-1

 .خدمت طول در یکدیگر، از سالی 5 حداقل زمانی فاصله

 .پایه یک حداکثر مربوط ضوابط چارچوب در)س(  الزهرا و عاشورا های گردان در فعال عضویت -53-2

 .پایه دو کشوری نمونه میعل هیات عضو عنوان احتراز  -53-3

 (.پایه دو حداکثر) سازمان در ممتاز استاد عنوان احراز -53-4

 (.پایه دو حداکثر و مورد هر برای پایه یک) ملی معتبر یهاجشنواره برگزیدگان و دولتی های نشان دارندگان -53-5

 در وزارت ذیصالح مراجع تایید با که مؤسساتی در( نامه آیین این 75 ماده موضوع) خدمت به مأموران یا و شاغل اعضای -53-6

  شمول

 مؤسسات خدمت در که صورتی در دارند، قرار توسعه حال در و تاسیس تازه فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 .گردند می برخوردار تشویقی پایه یک از یادشده مؤسسات در خدمت سال 7 ازای در بمانند، باقی مذکور

 دارای آن، با همتراز های سمت و دانشکده رییس ستادی، معاون و مدیر ،سازمان رییس های سمت در سازمان در که اعضایی -53-7

های مدیریتی  برای سایر سمت سازمان هرییس هیات تشخیص و با سازمان رییسوزیر برای  تاییدبا  قبول قابل و ارزنده خدمات

 (. خدمت طول در یکدیگر، از سال "5 "حداقل زمانی فاصله به پایه دو حداکثر و پایه یک خدمت سال دو هر ازای به) باشند می

 خدمت سال دو هر ازای ه)ب باشند می ،نامه آیین این "79" ماده موضوع مقامات مدیریتی های ستپ دارای که سازمان اعضای -53-8

 (.خدمت طول در پایه چهار حداکثر و پایه یک

 معاونان یا وزیر شخیصت به قبول قابل و ارزنده خدمات دارایوزارت  ستاد حوزه مدیریت های سمت در که سازمان اعضای -53-9

  (.خدمت طول در پایه دو حداکثر و پایه یک خدمت سال دو هر ازای به) باشند می وی ذیربط

 اعطا ساالنه طور به سازمان یسازمان واحد هر شرایط واجد اعضای درصد ده به صرفا ماده این یک بند موضوع تشویقی یهپا :1 تبصره

 .گردد می اعمال بار یک سال دو هر عضو 10 از تر کم دارای یسازمان واحدهای برای نصاب این. گردد می

 این "8" و "6" بندهای موضوع تشویقی یهاپایه استنای به خدمت طول در عضو هر به اعطا قابل تشویقی یهاپایه سقف :2 تبصره

 .باشد می پایه "7" حداکثر ماده،

 .گردد می اعطا ماده، این "5" و"2" بندهای موضوع تشویقی یهاپایه شرایط احراز صورت در پیمانی، عضو به : 3 تبصره
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 پایه یک نامه آیین این "1-52 "بند رعایت با قبول قابل خدمت سال دو هر ازای در وقت نیمه و حضوری نیمه اعضای به :54 ماده

 .باشد می وقت تمام عضو برابر در آنان مرتبه ارتقای برای الزم توقف مدت چنین هم. گیرد می تعلق استحقاقی
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 مزایا و حقوق پرداخت نظام: ششم فصل

 

 :گردد می تعیین زیر فرمول اساس بر عضو پایه و مرتبه حقوق :55 ماده

 

 پایه*ضریب حقوقی= حقوق مرتبه و ]*پایه( + عدد مبنا5)[

 

 .گردد می تعریف نامه آیین این "1" ماده "27" بند مفاد اساس بر که باشد می عضو قبول قابل خدمات عددی نمایش ایه،پ :1 بصرهت

 – 90 برابر مذکور جدولی های دیفر ترتیب به نامه آیین این" 9" ماده موضوع جدول در مندرج یهامرتبه برای نابم عدد: 2 تبصره

 .گردد می تعیین 170 و 145 - 125 - 100

  شود. اعمال می وزیران هیات سوی ازنه به میزان ابالغ شده ساال حقوقی ضریب :3 بصرهت

 این ،"10 "ماده "2 "تبصره موضوع اعضای به چنین هم .گیرند می قرار مربوط مرتبه یک پایه در استخدام بدو در اعضا :4 تبصره

 برای( دکتری ای ارشد کارشناسی) شده ارائه تحصیلی مدرک آخرین با (رسمی) کارشناسی دوران در خدمت مدت ازای در نامه آیین

 ترفیع اعطای دستورالعمل "درمندرج  امتیاز حداقل کسب به مشروط تبصره، این موضوع پایه بر عالوه علمی، هیات به وضعیت تبدیل

 .گردد می اعطا پایه "5" سقف تا ذیصالح، مراجع تایید با ،"وزارت سوی از ابالغی پژوهشی و آموزشی میعل هیات اعضای

 این در مقرر ضوابط با مطابق قطعی، میرس دوره همانند آزمایشی، میرس دوره ای و پیمانی دوره در اعضا مزایای و حقوق :5 بصرهت

 .شود می پرداخت و تعیین نامه آیین
 

 مذکور العاده فوق محاسبه نحوه. شود می پرداخت( مخصوص) شغل العاده فوق عنوان تحتای  العاده فوق ،سازمان اعضای به: 56 ماده

 :باشد می زیر شرح به

 شغل )مخصوص( العاده فوقشغل=  العاده فوق*( حقوق مرتبه و پایه) 

 

 شرح به ،نامه آیین این "9" ماده موضوع جدول در مندرج یهامرتبه از یک هر ردیف شماره اساس بر شغل العاده فوق یبضر :تبصره

 .بود خواهد امنا هیات در بتصوی و مربوط مقررات اساس بر آن بعدی تغییراتگردد و  می تعیین ذیل

 
 شغل )مخصوص( العاده فوقضریب  ردیف

1 77/1 

2 1/2 
3 6/2 

4 87/2 

5 98/2 

 

 العاده فوق محاسبه نحوه .شود می پرداخت ویژه العاده فوق عنوان تحت خاصی العاده فوق ،سازمان وقت تمامبه اعضای  :57ماده 

 :باشد می زیر شرح به مذکور

 

 العاده ویژه های ویژه ثابت و متغیر = فوق العاده فوق)حقوق و مرتبه(* مجموع ضرایب 
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 این "9" ماده موضوع جدول در مندرج یهامرتبه از یک هر ردیف شماره اساس بر متغیر و ثابت ویژه یهاالعاده فوق ضریب :1 تبصره 

  :گردد می تعیین ذیل شرح به ،نامه آیین

 متغیر و ثابت ویژه العاده فوق ضرایب جدول

 متغیر ویژه العاده فوق ضریب ثابت ویژه العاده فوق ضریب ردیف
 حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال 

 متغیر ویژه العاده فوقضریب 

 ریال 000/500/3تا  9/2تا  6/3 1

 ریال 000/500/3تا  5/2تا  4 2

 ریال 000/000/5تا  4/3تا  6/5 3

 ریال 000/000/6تا  3/3تا  2/5 4

 ریال 000/000/7تا  9/2تا  8/4 5

  

 اعمال از ناشی پرداخت قابل ریالی سقف رعایت با ماده این یک تبصره جدول در مندرج متغیر ویژه العاده فوق ضریب میزان :2 تبصره

 .گردد می تعیین میعل مرتبه هر در متغیر ویژه العاده فوق بضری

 "تأیید با ،بار یک سال دو هر را تغیرم ویژه العاده فوق ضریب میزان د،خو اقتصادی شرایط با متناسب تواند می سازمان :3 تبصره

 .دهد قرار بازنگری مورد امنا هیات تصویب و "مرکز
 

 زیر شرح به مذکور العاده فوق محاسبه نحوه. شود می پرداخت جذب العاده فوق عنوان تحتای  العاده فوق سازمان اعضای به :5۸ ماده

 است:

 العاده جذب العاده جذب= فوق حقوق مرتبه و پایه* ضریب فوق
 

 موضوع جدول در مندرج یهامرتبه از یک هر ردیف شماره اساس بر مبنا، عنوان به تهران شهر در جذب العاده فوق ضریب :1 تبصره

 :گردد می تعیین ذیل شرح به نامه آیین این "9" ماده

 العاده جذب جدول ضرایب فوق
 "شهر تهران"العاده جذب  ضریب فوق ردیف

1 82/0 

2 92/0 

3 06/1 

4 14/1 

5 17/1 

 

 پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه امنای های هیات مصوب جذب العاده فوق ضرایب ،نامه آیین این اجرای تاریخ از :2 تبصره

 و وزارت تایید ،سازمان پیشنهاد با صرفا محیطی، و  میاقلی شرایط اساس بر مذکور ضرایب در تغییر هرگونه و بوده اجرا قابل فناوری و

 .باشد می پذیر امکان امنا هیات تصویب
 

 العاده فوق عنوان تحتای  العاده فوق باشند، می مصوب مدیریتی یهاپست دار عهده که سازمان وقت تمام اعضای به :59 ماده

 :باشد می زیر شرح به مذکور العاده فوق محاسبه نحوه. شود می پرداخت مدیریت

 

 العاده مدیریت = فوقسازمانالعاده مدیریت رییس العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب*مبلغ ریالی فوق ضریب فوق
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 مؤسسات و ها دانشگاه روسای مدیریت حق تعیین نحوه دستورالعمل اساس بر سازمان رییس مدیریت العاده فوق ریالی مبلغ :1 تبصره 

 .گردد می تعیین امنا هیات مصوبه فناوری و پژوهشی عالی، آموزش

 "79" ماده موضوع مقامات، استثنای ه)ب مدیریتی مشاغل در و مأمور وزارت به که سازمان اعضای مدیریت العاده فوق میزان :2 تبصره

 .گردد می پرداخت وزارت سوی از مرکز، ابالغ با و تعیین وزارت معاونان شورای توسط گردند، می منصوب وزارت (نامه آیین این

 عضوی معل مرتبه و ییکارا و بازدهی آن، سختی و کار حجم به توجه با مصوب مدیریتی پست هر مدیریت العاده فوق ضریب: 3 تبصره

 :گردد می تعیین سازمان رییس توسط ذیل، جدول در مندرج ضرایب دامنه اساس بر مدیران سایر با مقایسه و

 

 مدیریتی های پست مدیریت العاده فوق ضرایب حداکثر و حداقل جدول
 العاده مدیریت حداقل و حداکثر ضریب فوق پست مدیریتی مصوب ردیف

 درصد 80تا  60 سازمان معاونان 1

 درصد 70تا  50 آموزشی امور مدیر و سازمان رئیس بالفصل های مدیریت و ادارات و دفاتر مدیران 2

3 
 وابسته مؤسسات و مرکزی کتابخانه ، مراکز ها،آموزشکده ها،پژوهشکده هایدانشکده رؤسای

 سازمان به
 درصد 60تا  40

 درصد 50تا  40 سازمان ل رییسبالفص های مدیریت و ادارات و دفاتر مدیرانمعاونان  4

 درصد 50تا  30 سازمان معاونتهای بالفصل مجموعه زیر های مدیریت و ادارات و دفاتر مدیران 5

 درصد 50تا  30 وابسته مؤسسات و مراکز ها،آموزشکده ها،پژوهشکده ،هادانشکده معاونان 6

 درصد 40تا  20 پژوهشی و آموزشی هایگروه مدیران 7

 درصد 40تا  20 مانساز های معاونت صلبالف مجموعه زیر های مدیریت و ادارات و دفاتر مدیران معاونان 8

  گردد می تعیینماده  این 4 تبصره مفاد اساس بر مصوب دار ستاره مدیریتی های پست سایر 9

 

 رییس مدیریت العاده فوق به توجه با ماده، این "3" تبصره جدول "9" بند موضوع اجرایی مشاغل مدیریت العاده فوق میزان :4 تبصره

 تعیین مدیریت العاده فوق از بایست مین عضو هر مدیریت العاده فوق میزان حال هر در و شود می تعیین هرییس هیات توسط سازمان

 .باشد تر بیش وی مافوق مقام برای شده
 

 .گردند می برخوردار وقت تمام عضو مستمر مزایای و حقوق درصد 50 از صرفا ،نامه آیین این "17" ماده مشمول عضو بانوان :60 ماده

 

 سازمان رییس و مربوط یسازمان واحد موافقت با نامه آیین این "18" ماده مفاد اساس بر که اعضایی ماهانه مزایای و حقوق :61 ماده

 بدون وقت تمام اعضای مزایای و حقوق برابر نمایند، می خدمت سازمان در حضوری نیمه شیوه به ایشان، طرف از مجاز مقام یا و

 .باشد می ویژه العاده فوق احتساب
  

 أعضا تحقیق ساعت یک التحقیق حق چنین هم و عملی تدریس ساعت"5/1 "و نظری تدریس ساعت یک التدریس حق :62ماده

 .گردد می تعیین عضو (مخصوص) شغل العاده فوق و پایه و مرتبه حقوق مجموع پنجاهم یک اساس بر (نامه آیین  ابن 32 ماده موضوع)

 سازمان باشد، داشته فاصله کیلومتر 100 از بیش سازمان محل تا مدعو اعضای  میاستخدا متبوع مؤسسه محل چنانچه :تبصره

 .نماید پرداخت 2 تا 5/1 ضریب با را آنان التحقیق حق یا التدریس حق سازمان آموزشی معاون تشخیص به تواند می

 

 پایه و مرتبه حقوق مجموع پنجاهم یک اساس بر نامه آیین این "33 "ماده موضوع مدرسان تدریس ساعت یک التدریس حق :63ماده

 مساوی پایه با مورد حسب آموزشی استادیار آموزشی، مربی آموزشیار، مربی مرتبه در  میعل هیات عضو( مخصوص) شغل العاده فوق و
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 تعیین (دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی) وی تحصیلی مدرک به توجه با مدرس، عنوان به سازمان در اشتغال سنوات با

 تواند می سازمان باشد، داشته فاصله کیلومتر 100 از بیش سازمان محل تا مدعو مدرسان سکونت محل چنانچه :1 تبصره .گردد می

 .نماید پرداخت 2 تا 5/1 ضریب با را آنان التدریس حق سازمان آموزشی معاون تشخیص به

 اساس بر ترتیب به ارشد کارشناسی و کارشناسی تحصیلی مدرک با (ایثارگران و جانبازان) ایثارگر مدرسان التدریس حق :2 تبصره

 با آموزشی استادیار و آموزشی مربی مرتبه در  میعل هیات عضو (مخصوص) شغل العاده فوق و پایه و مرتبه حقوق مجموع پنجاهم یک

 بر (ایثارگران و جانبازان) ایثارگر مدرسان التدریس حق. گردد می تعیین مدرس عنوان به سازمان در اشتغال سنوات با مساوی پایه

 .گردد می تعیین نامه آیین این" 52" ماده "4 "تبصره مفاد رعایت و ماده این مفاد مبنای

 .گردد می تعیین نامه آیین این "52" ماده"7" تبصره مفاد رعایت با (شهدا فرزندان) مدرسان التدریس حق: 3 بصرهت
 

 و پایه و مرتبه حقوق مجموع( 20/1) بیستم یک مأخذ به نامه آیین این "34 "ماده موضوع روزانه مأموریت العاده فوق :64 ماده

 و شهری بین ذهاب و ایاب هزینه و  میعمو مقررات اساس بر تغذیه و اسکان هزینه .است پرداخت قابل جذب، و شغل یهاالعاده فوق

 .شد خواهد پرداخت سازمان هرییس هیات مصوبات براساس شهری، درون

 "30" پایه استادیار پایه و مرتبه حقوق درصد "20" از نباید اعضا روزانه مأموریت العاده فوق عنوان به پرداخت حداکثر سقف :1 تبصره 

 .باشد تر بیش
 

 دریافت را خود مستمر مزایای و حقوق کشور، داخل در آموزشی مأموریت از استفاده ایام در تحصیل به مأمور عضو :65 ماده

 و ضوابط تابع کشور، از خارج در آموزشی مأموریت از استفاده ایام در تحصیل به مأمور عضو مزایای و حقوق پرداخت :تبصره .نماید می

 .باشد می مربوطه مقررات
 

 ریال هزار بیست مبلغ ،مقصد و مبدا شهر دو بین فاصله کیلومتر هر ازای به ،نامه آیین این "35" ماده موضوع مشموالن به :66 ماده

 خواهد تعیین هرییس هیات تصویب با سالیانه، تورم نرخ اساس بر نصاب، این بعدی تغییرات .گردد می پرداخت مکان نقل و سفر هزینه

 .گردید

 به ترتیب به اوالد هزینه کمک فرزند هر ازای به و مندی عائله هزینه کمک ،نامه آیین این "36" ماده موضوع مشموالن به :67 ماده

 .دشو می پرداخت ،وزیران هیات سوی از شده ابالغنه ساال حقوقی ضریب برابر "15" و "57" میزان
 

 هیات سوی از شده اعالم مبلغ اساس بر سال، هر پایان در بگیر وظیفه و بازنشسته شاغل، اعضای به است مکلف سازمان :6۸ ماده

 .نماید پرداخت "عیدی" وزیران
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 انتقال و مأموریت: هفتم فصل

 

 سطح در سازمان جایگاه اعتالی و خود اعضای  میعل دانش و تجارب ارتقای دانش، تولید راستای در است مکلف سازمان :69 ماده 

 دانش دستاوردها، از استفاده و آشنایی تخصصی، یهازمینه در تحقیق طریق از کشور فنی و  میعل مشکالت حل به کمک ،المللی بین

 دانشگاهی بین روابط در المللی بین وای  منطقه  میعل های مکاریه کردن نهادینه آموزشی، و وهشیژپ نوین های روش و امکانات فنی،

 را الزم تسهیالت پژوهشی، و  میعل های فعالیت نتایج مبادله چنین هم و خود وقت تمام اعضای آمدیکار و کارایی افزایش منظور به و

 رشته زمینه در که آن نظایر ای و سازمان اهداف با مرتبط مطالعات انجام ،هاکنگره سمینارها، ها، کنفرانس در آنان شرکت برای

 ضروری ذیل موارد از یک هر قالب در را آنان اعزام سازمان و شود می تشکیل کشور از خارج یا داخل در اعضا از یک هر تحصیلی

 .نماید فراهم ،نامه آیین این "72" تا "70" مواد موضوع مقررات و ضوابط چارچوب در دهد، می تشخیص

 مطالعاتی فرصت -69-1

  پژوهشی مأموریت -69-2

  آموزشی مأموریت -69-3
 

 برای وزارت، مصوب "یتمطالعا های فرصت از استفاده نامه آیین" چارچوب در را خود وقت تمام اعضای تواند می سازمان :70 ماده

 به کهای  برنامه طبق تحقیقات، گونه این در شرکت و کشور از خارج یا داخل پیشرفته تحقیقات از آگاهی و  میعل اطالعات تکمیل

 .نماید اعزام ،"مطالعاتی فرصت" از استفاده برای، رسد می سازمان هرییس هیات تصویب

 فرصت دوره از استفاده از قبل یا بعد بالفاصله یا استفاده حین در حقوق بدون یا استحقاقی مرخصی گونه هر درخواست :1بصرهت

 .باشد می ممنوع مطالعاتی،

 درصد 60 کسب به مشروط و ماده این مفاد رعایت با آزمایشی رسمی علمی هیات اعضای به مطالعاتی فرصت اعطای :2 تبصره

 هیات تصویب با ذیربط، ممیزه هیات تخصصی کمیسیون تایید به قطعی رسمی به وضعیت تبدیل برای شده تعیین امتیازات حداقل

 .باشد می پذیر امکان سازمان هرییس

 

 چارچوب در ،وزارت مقررات و ضوابط رعایت با ب،مصو اعتبارات سقف در را خود وقت تمام اعضای تواند می سازمان: 71 ماده

 رشته با مرتبط مطالعات انجام ،هاکنگره ها، کنفرانس سمینارها، در شرکت منظور به رسد، می هرییس هیات تصویب به که دستورالعملی

 .نماید اعزام پژوهشی، مأموریت به کشور از خارج یا و داخل در آن نظایر و سازمان و اهداف با مرتبط اهداف یا و عضو تخصصی

 .باشند می ماده این مشمول ،نامه آیین این مقررات و ضوابط سایر رعایت با و داد قرار طول در صرفا پیمانی عضایا: 1 تبصره

 مأموریت از استفاده از قبل یا بعد بالفاصله یا استفاده حین در حقوق بدون یا استحقاقی مرخصی گونه هر خواست در :2 تبصره

 .باشد می ممنوع پژوهشی،
 

 " اجرایی یهانامه آیین چارچوب در سازی آماده و پرورش منظور به را خود وقت تمام میرس اعضای تواند می سازمان :72 ماده

 وقت تمام صورت به وزارت، مصوب "کشور از خارج به دانشجو اعزام و تحصیلی بورس اعطای "و "کشور داخل تحصیلی بورس اعطای

 .نماید اعزام "آموزشی مأموریت" به مربوط، مزایای و حقوق پرداخت با سال "4" مدت به حداکثر و
 

 از استفاده با و کشور از خارج یا و داخل در) حوزوی 4 سطح ای صیتخص دکتری مقطع در تحصیل ادامه برای اعضا اعزام :73 ماده

 .باشد می ذیل شرایط احتراز به منوط (آموزشی مأموریت

 .باشد  میرس عضو  میاستخدا وضعیت -73-1
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  .باشد سازمان نیاز مورد عضو تحصیلی رشته -73-2

 .باشد وزارت تایید مورد عضو تحصیل محل -73-3

 نماید، می تعیین قانون که مرجعی یا جذب اجرایی هیات تایید با را مرتبه ارتقا نامه آیین از الزم امتیاز حداقل متقاضی عضو -73-4

 .نماید کسب

 .باشد سال 40 حداکثر متقاضی سن -73-5

 برآوردی، یهاهزینه سایر و آموزشی مأموریت دوران مزایای و حقوق برابر دو میزان به ملکی وثیقه سپردن به نسبت عضو -73-6

 .نماید اقدام

 "2 "بازپرداخت ضمن نگردند، نظر مورد تحصیلی مدرک اخذ به موفق مقرر مهلت پایان در تحصیل به مأمور اعضای نانچهچ :1 تبصره

 دفتر تایید و سازمان تشخیص به تحصیلی مدت طول در سازمان به وارده خسارات عالوه به دریافتی وجوه و هاهزینه کلیه برابر

 .باشند می محوله وظایف انجام و خدمت محل در حضور به ملزم ،وزارت حقوقی

 گردند، نمی نظر مورد تحصیلی دوره اتمام به موفق سال "4"پایان در که اعضایی آموزشی مأموریت مدت خاص، موارد در :2 تبصره

 قابل مستمر مزایای و حقوق پرداخت با ماهه شش نوبت یک برای سازمان هرییس هیات موافقت و تحصیلی پیشرفت گزارش ارائه با

 دفاع به مشروط صرفا امنا هیات تصویب و تحصیلی پیشرفت گزارش ارائه با سال چهار بر مازاد دوم ماه شش تمدید .باشد می تمدید

 .باشد می پذیر امکان آموزشی ماموریت سال "5" پایان تا تخصصی دکتری رساله از

 اتمام به موفق آموزشی، موریتام سال" 5" در حداکثر و مقرر مهلت پایان تا که اعضایی تحصیل ادامه خاص، موارد در :3 تبصره

 و تحصیلی پیشرفت گزارش و حقوق بدون مرخصی درخواست ارائه با صرفا گردند، نمی نظر مورد مدرک اخذ و تحصیلی دوره

 .باشد می پذیر امکان ساله یک نوبت دو برای حداکثر سازمان هرییس هیات موافقت

 هزینه با و حقوق بدون مرخصی از استفاده با و نباشد لسا "50" از تر بیش وی سن که عضوی دکتری مدرک پذیرش :4 تبصره

 هیات تایید از پس  مربوط مقررات و شرایط سایر و ماده این "4" تا "1" بندهای در مندرج شرایط رعایت با باشد، شده اخذ شخصی

 .باشد می پذیر امکان ممیزه

 با و کشور داخل در حوزوی 4 سطح ای تخصصی دکتری مقطع در تحصیل ادامه برای پیمانی اعضای اعزام خاص، موارد در :5 تبصره

 امکان امنا هیات در تصویب از پس صرفا آن، یک بند استثنای به ماده این در مندرج شرایط رعایت با آموزشی، مأموریت از استفاده

 .باشد می پذیر
 

 تمام  میرس اعضای مورد، حسب ،نامه آیین این" 79" تا" 75" مواد موضوع مقررات و ضوابط چارچوب در تواند می سازمان :74 ماده

 به مأمور" عنوان به متبوع مؤسسه موافقت و آنان درخواست با را فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر وقت

 یا و هاسازمان ، مؤسسات سایر به آنان درخواست حسب را خود وقت تمام  میرس اعضای بالعکس ای و گیرد کار هب ،"خدمت

 .نماید مأمور متقاضی یهادستگاه
 

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر  میرس  میعل هیات اعضای خدمات به نیاز صورت در تواند می سازمان: 75 ماده

 به مأمور" عنوان به مقررات رعایت با معین مدت برای آنان خدمات از مربوط مؤسسه موافقت با وزارت به وابسته دولتی فناوری

 و وزارت به وابسته دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه درخواست حسب بالعکس یا و نماید استفاده "خدمت

 نوافق حسب ماده این مشموالن مزایای و حقوق .نماید خدمت به مأمور مؤسسات قبیل این به را خود  میرس اعضای عضو، موافقت

 .گردد می پرداخت مقصد یا مبدأ مؤسسه اعتبارات محل از ذیربط مؤسسات



 

 و صنعتی ایران میهای عل های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

209 

 سایر به وابسته دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در خدمت به سازمان  میرس اعضای مأموریت :1 تبصره

 محل مؤسسه اعتبارات محل از مزایا و حقوق پرداخت با صرفا ماده، این در مقرر تشریفات رعایت با بالعکس و اجرایی یها دستگاه

 .باشد می پذیر امکان مأموریت

 پرداخت با صرفا ماده، این در مقرر تشریفات رعایت با بالعکس و وزارت ستاد در خدمت به سازمان  میرس اعضای مأموریت :2 تبصره

 .باشد می پذیر امکان سازمان اعتبارات و محل از مزایا و حقوق

 خدمت به مأمور المللی بین مؤسسات و هاسازمان یا و کشور از خارج به وزیر حکم با و موافقت با که  میرس اعضای مأموریت :3 تبصره

 مأموریت محل مؤسسه یا سازمان اعتبارات محل از مزایا و حقوق پرداخت با صرفا و پژوهشی و آموزشی وظایف حفظ بدون گردند، می

 .باشد می پذیر امکان

 منصوب فناوری و پژوهشی عالی، آموزش موسسات و ها دانشگاه ریاست سمت به وزیر حکم با که رسمی اعضای مأموریت :4 تبصره

 ساعت / تدریس موظف واحد کسر ای تحقیق موظف ساعت / تدریس موظف واحد میزان رعایت با گردند، می خدمت به مامور و

 موسسه اعتبارات محل از توافق حسب مزایا و حقوق پرداخت و آن ذیل تبصره و نامه آیین این "25" ماده در مندرج تحقیق موظف

 امکان آنان خدمت محل موسسه توسط پرداخت و (کاهش بدون) ماموریت محل موسسه محل از اعتبار تامین یاآنان  خدمت محل

 .باشد می ماموریت محل موسسه عهده بر تبصره، این موضوع سمت تصدی دوران در عضو مدیریت العاده فوق پرداخت .است پذیر
 

 شرطی به "اجرایی یها دستگاه " پژوهشی و آموزشی غیر دولتی مؤسسات در خدمت به سازمان  میرس اعضای مأموریت :76 ماده

 وظایف حفظ با گردد، اجرایی دستگاه آن با سازمان تخصصی های همکاری توسعه موجب و باشد داشته ارتباط ها آن تخصص با که

 .باشد می مجاز آنان پژوهشی و آموزشی
 

 غیر - دولتیرغی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در خدمت به سازمان  میرس اعضای مأموریت :77 ماده

 :باشد می ممنوع ذیل موارد استثنای به بالعکس و انتفاعی

 عضو خدمت محل مؤسسه رئیس موافقت با مذکور مؤسسات مدیریتی سمت تصدی برای صرفا ماده این موضوع افراد مأموریت -77-1

 حضوری نیمه به وقت تمام از مأموریت محل مؤسسه مسئولیت تصدی دوران در عضو صورت این در که بوده پذیر امکان وزیر تایید و

 مأموریت محل مؤسسه عهده به وی ویژه العاده فوق ریالی وجه معادل و مدیریت العاده فوق پرداخت و یافت خواهد وضعیت تبدیل

 .بود خواهد

 از نحوی به که انتفاعی غیر به غیردولتی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در خدمت به سازمان  میرس اعضای مأموریت -77-2

 در سال "2 "مدت برای حداکثر است، گردیده درج کشور کل بودجه جداول در ها آن نام و نموده استفاده دولت میعمو بودجه از انحا

 .باشد می پذیر امکان مقررات سایر رعایت با و مقصد مؤسسه اعتبارات محل از مزایا و حقوق پرداخت با صرفا و خدمت دوران طول

 به وزیر حکم با که کشور کل بودجه فهرست در مندرج غیرانتفاعی - غیردولتی عالی آموزش مؤسسات  میرس اعضای مأموریت -77-3

 تامین با صرفا گردند، می منصوب فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه یا و وزارت ستادی مدیریت های سمت از یکی

 .باشد می پذیر امکان مبدأ مؤسسه طریق از پرداخت و مقصد مؤسسه اعتبارات محل از آنان مزایای و حقوق
 

 به مأمور دیگر مؤسسه به پژوهشی و آموزشی وظایف حفظ بدون ،نامه آیین این مقررات و ضوابط رعایت با که اعضایی :7۸ ماده

 به مربوط مقررات استثنای به لحاظ هر از ،نمایند می دریافت مأموریت محل مؤسسه از را خود مزایای و حقوق و شده خدمت

 از دسته این مأموریت مدت بازنشستگی کسور چنانچه و بود خواهند مأموریت محل مؤسسه عمل مورد مقررات مشمول بازنشستگی

 .شد خواهد منظور آنان  میرس خدمت سابقه جزء مزبور مدت شود، پرداخت مورد حسب ذینفع با و مقصد مؤسسه توسط افراد
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 جمهور، رییس معاونان قوه، سه رؤسای قبیل از سیاسی مدیریت های پست تصدی جهت سازمان  میرس اعضای مأموریت :79 ماده

 میاسال شورای مجلس نمایندگان استانداران، سفیران، وزیران، معاونان وزیران، سیما، و صدا سازمان ریاست و نگهبان، شورای اعضای

 .باشد می پذیر امکان تهران شهردار و 

 مأموریت محل دستگاه یا و سازمان اعتبارات محل از مزایا و حقوق مذکور، مقامات تصدی مدت در ماده این مشموالن به :1 تبصره

 مدیریت های پست تصدی دوران در ماده این مشمول اعضای به مدیریت العاده فوق پرداخت حال، هر در و است پرداخت قابل

 .باشد نمی پذیر امکان سازمان اعتبارات محل از ،سیاسی

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه میعل هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین کامل رعایت با ماده این موضوع اعضای مرتبه ارتقا :2 تبصره

 .شد خواهد انجام فناوری و پژوهشی عالی،

 .شود می اعطا ارزیابی به نیاز بدون ماده، این موضوع اعضای استحقاقی ساالنه ترفیع :3 بصرهت

 بنمایند، یا نموده وظیفه انجام مذکور های سمت در( علمی هیات وضعیت در) سال دو حداقل که ماده این موضوع اعضای :4 تبصره

 .گردند می برخوردار پایه همان در  میعل هیأت مرتبه باالترین مزایای و حقوق از خود، میعل مرتبه حفظ با تصدی دوره پایان از پس

 انجام واسطه به سیاسی مدیریت های سمت تصدی از انفصال به قانونی ذیصالح مراجع توسط تمحکومی صورت در افراد از دسته این

 .باشند مین تبصره این در مندرج مزایای مشمول مذکور، های سمت تصدی زمان در تخلف
 

 فناوری و پژوهشی ی،لعا آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر قطعی  میرس  میعل هیات اعضای ،سازمان نیاز صورت در :۸0 ماده

. شوند منتقل سازمان به خدمتی پیشینه حفظ با توانند می مقصد و مبدا مؤسسات روسای موافقت با متبوع، وزارت به وابسته دولتی

 تعیین نامه آیین این مقررات طبق بر خدمتی، سوابق و شده داده تخصیص یسازمان پست اساس بر افراد قبیل این مزایای و حقوق

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر به نیز سازمان قطعی  میرس  میعل هیات اعضای انتقال بالعکس، و گردد می

 تاریخ از صورت این در .است بالمانع سازمان موافقت و مذکور مؤسسات درخواست حسب متبوع وزارت به وابسته دولتی فناوری

 .بود خواهد مقصد مؤسسه عهده بر صرفا پرداختی هرگونه و قطع سازمان با شده منتقل عضو  میاستخدا رابطه انتقال، حکم اجرای

 سایر به وابسته فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه از قطعی  میرس  میعل هیات اعضای انتقال :1 تبصره

 .باشد می پذیر امکان مقصد مؤسسه رئیس تایید و ذیربط جذب اجرایی هیات موافقت از پس و سازمان به اجرایی یها دستگاه

 و دولتی فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سایر از آزمایشی  میرس  میعل هیات اعضای انتقال :2 تبصره

 .باشد می وزیر تایید به منوط مقصد، و مبدا یهامؤسسه موافقت از پس بالعکس، و سازمان به اجرایی یها دستگاه
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 رفاهی امور و بیمه ها، مرخصی: هشتم فصل

 

 حقوقی، از استفاده با استحقاقی مرخصی از خدمت سال هر ازای به ماه دو و یک از ترتیب به  میرس و پیمانی اعضای :۸1 ماده

 و تابستان در الزاما و ذیربط مسئول مقام تشخیص با مرخصی از استفاده. گردند می برخوردار حکم در مندرج مزایای و هاالعاده فوق

 استفاده وی، طرف از مجاز مقام ای سازمان رییس تایید و وعض درخواست با ضروری، و موارد در .باشد می مجاز ماه فروردین اول نیمه

 .است بالمانع استحقاقی مرخصی از

 خواهد استفاده استحقاقی مرخصی از خدمت های ماه تناسب به باشد، سال یک از تر کم عضو خدمت مدت که صورتی در: 1 تبصره

 .بود خواهد توق تمام عضو مرخصی نصف میزان به حضوری نیمه و وقت نیمه عضایا استحقاقی مرخصی :2 تبصره .کرد

 از ماه یک مجموع تا تواند می ماده این در شده بینی پیش استحقاقی مرخصی بر عالوه خدمت، طول در بار یک برای عضو :3 تبصره

 .گردد برخوردار واجب حج به تشرف منظور به استحقاقی مرخصی

العاده  روز کاری مرخصی فوق 10تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه علمی پیمانی  می سازمان: 4تبصره 

بایست الزاما  ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در این صورت وی می العاده با استفاده از حقوق، فوق

استفاده نماید. در هر صورت  سازمانبرنامه زمانی اعالم شده از سوی  اروردین ماه مطابق بآن را در ایام تابستان و نیمه اول ف

 باشد.  العاده قابل ذخیر یا بازخرید نمی مرخصی فوق

 "اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد"صرفا برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از  سازمانتقویم اداری  :5صره بت

 . شود تعیین می
 

 قابل ماده، این ذیل تبصره مشموالن استثنای به وی مرخصی سالیانه، استحقاقی مرخصی از عضو استفاده عدم صورت در :۸2 ماده

 .بود نخواهد بازخرید ای ذخیره

 مبنی دار، ستاره مصوب یسازمان های پست اجرایی های سمت در شاغل عضو مرخصی درخواست با سازمان که مواردی در :1 تبصره

 مینی حداکثر و صرفا ننماید، موافقت وی حضور به نیاز دلیل به تابستان، در سالیانه استحقاقی مرخصی از قسمتی یا تمام از استفاده بر

 و ذخیره است، نشده استفاده وی طرف از مجاز مقام با و سازمان رییس موافقت عدم علت به که عضو سالیانه استحقاقی مرخصی از 

 .گردد می خرید باز حکم در مندرج دریافتی مزایای و حقوق آخرین ماخذ به مابقی

 .ماند خواهد محفوظ صورت هر در نامه آیین این الغاب از پیش تا اعضا شده ذخیره مرخصی :2 تبصره

 

 مدت مزایای و حقوق گردد، قطع انتقال حالت استثنای به دلیل، هر به سازمان با عضو  میاستخدا رابطه که صورتی در :۸3 ماده

 عضو قانونی وراث به فوت صورت در و وی به حکم، در مندرج دریافتی مزایای و حقوق آخرین ماخذ به شده ذخیره استحقاقی مرخصی

 .شد خواهد پرداخت
 

 خالل در ساعتی مرخصی از مافوق ولئمس موافقت و اجازه با اضطرار، مواقع در و ضرورت صورت در تواند می عضو هر :۸4 ماده

 .نماید استفاده تدریس موظف ساعات
 

 دارا را ساالنه استحقاقی مرخصی بر عالوه مزایا، و حقوق از استفاده با مرخصی از برخورداری حق ذیل موارد در عضو :۸5 ماده

  :باشد می

  کاری روز سه مدت به دائم ازدواج - الف

 (کاری روز پنج مدت) ، فرزند، برادر و خواهرهمسر مادر، پدر، شامل بستگان فوت -ب
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 شود )به مدت سه روز کاری( عضو )مرد( که صاحب اوالد می -ج

 ذیصالح مراجع تایید مورد روزهای تعداد به موجه غیبت - ج

 بودن موجه و شود حاضر خدمت محل در نتواند خود اختیار و قدرت حدود از خارج عللی به عضو که است حالتی موجه غیبت :تبصره 

 .گردد می احراز قضائی مراجع تایید با وی عذر
 

 روز 12 پزشکی، گواهی ارائه با تواند می باشد، می وی خدمت انجام از مانع که هایی بیماری به ابتال صورت در سازمان عضو :۸6 ماده

 از ،سازمان معتمد پزشک تایید و پزشکی گواهی ارائه با روز 30 تا مذکور مدت بر مازاد و (روز 3 حداکثر نوبت هر) سال در متناوب

 مورد پزشکی کمیسیون نظر با روز 30 از تر بیش مدت برای. گردد برخوردار مربوط مزایای و حقوق از استفاده با استعالجی مرخصی

 .گردد می رفتار وی با نامه آیین این "88" ماده مفاد با مطابق و سازمان تایید

 مرخصی معتمد، پزشک تایید از پس و پزشکی گواهی اساس بر ،شود بیمار استحقاقی مرخصی ایام در عضو که صورتی در :تبصره

 .شود می تبدیل استعالجی مرخصی به بیماری، مدت طی در وی استحقاقی
  

 .گردند برخوردار مربوط مزایای و حقوق از استفاده با و ماه 6 حداکثر نوبت هر زایمان مرخصی از توانند می عضو بانوان :۸7 ماده

 .یابد می افزایش ماه 8 به مدت این شوند، می تر بیش یا و ودوقل فرزند صاحب زایمان یک در که بانوانی برای :1 تبصره

 پایان ماده این در مندرج زایمان مرخصی برای شده تعیین های زمان اثمام از قبل آنان قرارداد که پیمانی عضو بانوان برای :2 تبصره

 .گردد می تمدید شده، تعیین یهامرخصی سقف تا قرارداد مدت ،یابد می
 

 برسد، سازمان پزشکی کمیسیون تایید به وی بیماری که صورتی در نماید، می استفاده استعالجی مرخصی از که عضوی به :۸۸ ماده

 .گردد می پرداخت مربوط مزایای و حقوق سال یک تا حداکثر

 مزایای و حقوق از نیز سال یک بر زائد مدت برای مربوط، تمقررا و ضوابط رعایت با العالج، صعب بیماری دارای عضو :1 تبصره 

  .شود می برخوردار یادشده

 پایه و مرتبه حقوق تنها استعالجی، مرخصی سال یک بر مازاد مدت در وی به عضو، بیماری نبودن العالج صعب صورت در: 2 تبصره

 .گردد می پرداخت

 عوامل اثر بر ،سازمان پزشکی کمیسیون نظر به بنا و مأموریت یا و خدمت حین در که عضوی به است موظف سازمان: 3 بصرهت

 و نموده اعطا استعالجی مرخصی ماده، این در مقرر محدودیت بدون شود، می بیماری ای حادثه دچار مأموریت یا و کار محیط

 .نماید پرداخت را وی درمان یهاهزینه میتما

 تابع مزایا، و حقوق پرداخت نظر از روز، سه بر مازاد استعالجی مرخصی از استفاده در اجتماعی تأمین صندوق مشمول عضو :4 تبصره

 .باشد می اجتماعی تأمین قانون مقررات
 

 استحقاقی مرخصی نداشتن صورت در ،نامه آیین این "73" ماده "3" تبصره مشموالن استثنای به سازمان  میرس عضو :۸9 ماده

حداکثر  سازمان مسئول مقام باالترین تایید ربط و  تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذی ، میشده ذخیره

 .نماید استفاده حقوق بدون مرخصی سه سال از 

 در صرفا نزند، لطمه سازمان پژوهشی و آموزشی های برنامه به که آن به مشروط استثنایی، و ضروری موارد در پیمانی عضو :تبصره

 بدون های مرخصی مجموع حال هر در .است حقوق بدون مرخصی از استفاده به مجاز ماه "4" مدت به حداکثر و قرارداد مدت

 .باشد تر بیش وی خدمت طول در سال سه از تواند  نمی قرارداد، مدت در ماه "4"سقف رعایت با پیمانی عضو حقوق
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 مسئول مقام باالترین تایید و ذیربط یسازمان واحد موافقت با خدمت مدت طول در تواند می سازمان قطعی  میرس عضو :90 ماده

 ادامه برای عضو حقوق بدون مرخصی درخواست که صورتی در .نماید استفاده حقوق بدون مرخصی از سال سه حداکثر سازمان

 قابل سال دو تا سازمانه رییس هیات تصویب با مدت این باشد، وی شغل به مربوط رشته در تخصصی دکتری مقطع در تحصیل

 .باشد می سال پنج حداکثر خدمت مدت طول دررسمی قطعی  عضو حقوق بدون مرخصی مجموع حال هر رد .بود خواهد افزایش

برای ادامه  حقوق بدون مرخصی مدت تمدید با و اعطا از اعم آزمایشی  میرس اعضای خصوص در ماده این مفاد شمول :1 تبصره

 سازمان هرییس هیات از مجوز اخذ به منوطتحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی تا سقف سه سال، 

در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر سه  .بود خواهد

 باشد. سال می

 برند، می سره ب کشور از خارج مأموریت در اجرایی یها دستگاه  میرس حکم واسطه به آنان همسر که  میرس عضو بانوان :2 تبصره

 .نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی از سال "5 "مدت به حداکثر خدمت طول در و خود همسر مأموریت پایان تا توانند می

 صندوق و سازمان موافقت با که آن مگر ،گردد مین محسوب بازنشستگی خدمت سابقه جزء حقوق بدون مرخصی مدت: 3 تبصره

 .گردد پرداخت عضو سوی از کامل طور به بازنشستگی کسورات  ربط،یذ بازنشستگی

 که این به مشروط سازمان نیاز مورد یهارشته در تخصصی و عالی تحصیالت ادامه برای عضو حقوق بدون مرخصی مدت :4 تبصره

 از مربوط ورسک پرداخت با وظیفه و بازنشستگی لحاظ از شود، تخصصصی دکتری یا و ارشد کارشناسی تحصیلی و مدرک اخذ به منجر

 .شود می محسوب عضو  میرس خدمت سابقه جزء عضو، سوی

 از تکمیلی، بیمه و آزاد صورت به درمانی بیمه سرانه حق کامل پرداخت با تواند می حقوق بدون مرخصی ایام در عضو :5 تبصره

 .نماید استفادهای  بیمه خدمات
 

 و حقوق بدون مرخصی موقت، انفصال خدمت، به آمادگی پژوهشی، مأموریت مطالعاتی، فرصت آموزشی، مأموریت مدت در :91 ماده

 تعلق استحقاقی مرخصی باشد، شده استفاده سال طی در متوالی صورت به که سال یک بر مازاد استعالجی مرخصی چنین هم

 .گیرد مین
 

 تغییر به مجاز بار یک صرفا خود، خدمت طول در وی و است سازمان عضو با استخدام بدو در بازنشستگی صندوق انتخاب :92 ماده

 .باشد می بازنشستگی صندوق
 

 بر عالوه عضو درمان و بهداشت یهاهزینه تأمین به کمک منظور به نیاز، مورد اعتبار تامین به مشروط است مکلف سازمان :93 ماده

 بیمه قرارداد عقد در تسهیل جمله از مقتضی طرق به اجتماعی، تأمین قانون یا و درمانی خدمات بیمه قانون در مقرر مزایای اعطای

 الزم اقدامات "4 شماره پیوست - رفاهی های کمک پرداخت دستورالعمل" اساس بر مرتبط، یهاهزینه از بخشی پرداخت با و تکمیلی

 .دارد معمول
 

 کمک و اعضا خاطر آسودگی و آسایش رفاه، تأمین مساعدت، منظور به نیاز، مورد اعتبار تأمین به مشروط تواند می سازمان :94 ماده

 ه،رییس هیات تصویب با ها، آن ضروری نیازهای سایر رفع و تأمین و بیمه امور و وام الحسنه قرض صندوق تقویت مسکن، تهیه به

 .نماید برقرار نامه آیین این "93" ماده موضوع العمل دستور براساس را الزم مالی تسهیالت
 

 در را ورزش اشاعه فرهنگ عضاءا سالمت و روحی تقویت کارآنی، افزایش سازی، توانمند منظور به است موظف سازمان :95 ماده

 .گذارد اجرا مورد به و تدوین را مناسبی راهکارهای ورزشی، امور انجام برای ها آن تشویق منظور به و ایجاد سازمان
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 خدمت پایان :نهم فصل

 

 ذینفع، ضوع درخواست وصول به نیاز بدون ذیل، شرح به آنان  میعل مرتبه به توجه با را خود اعضای است مکلف سازمان :96 دهما

 .نماید بازنشسته

 سال  65سال سابقه خدمت یا سن  30، باپژوهشیار مربی /آموزشیار مربی -1-96

 سال  65سال سابقه خدمت یا سن  30، باپژوهشی مربی / آموزشی مربی -2-96

 سال 65سال سابقه خدمت یا سن  30، باپژوهشی استادیار /آموزشی استادیار -3-96

 سال  67، با سن پژوهشی دانشیار / آموزشی دانشیار -4-96

 سال  70، با سنپژوهشی استاد / آموزشی استاد -5-96

علمی  هیاتعضو  برای ماده این 5 و 4 های ردیف در مندرج بازنشستگی سن و 3 تا 1 های ردیف در مندرج خدمت سابقه :1 تبصره

 / پژوهشکدهدانشکده تایید و ذینفع عضودولت در صورت درخواست  هیاتهای دانش و پژوهش مصوی  نمونه کشوری یا دارای نشان

 .است افزایش قابل سال سه تا ربط ذی امنای هیات ساالنه تصویب با وی، خدمت محل

پایه  طی دو سال متوالی، خدمت، سابقه سال 30 داشتن با  ماده، این 5 و 4 های ردیفی که عضو موضوع موارد در :2 تبصره

 رییس پیشنهاد با دریافت ننماید، سازماناستحقاقی سالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات الزم بر اساس دستورالعمل ترفیع 

 آنان بازنشستگی ایشان، تقاضای اخذ به نیاز بدون وزیر، تایید و پژوهشی و آموزشی های فعالیت گزارش ارسال با همراه سازمان

 .است پذیر امکان

 5 شماره پیوست و 118 ماده موضوع ممتاز استاد انتخاب نحوه دستورالعمل حسب که استادی مرتبه با عضو خدمت ادامه :3 تبصره

 تصویب و سازمان درخواست با شود، می یا شده ممتازی استاد درجه کسب به موفق علمی هیات اعضای استخدامی نامه آیین

  .باشد می پذیر امکان سال سه تا امنا هیات سالیانه

تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان همان نیم سال  :4 تبصره

  موکول خواهد شد.تحصیلی 

 

 سابقه سال 30 حداقل داشتن با را که 96 ماده 5 و 4 بندهای موضوعخود علمی  هیاتاعضای  مکلف است سازمان  :97 ماده

 .کند بازنشسته آنان تقاضای صورت در هستند خدمت ادامه شرایط واجد همچنان خدمت
 

 خاص، مقررات و ضوابط نشدن بینی پیش صورت در. باشند می خود خاص مقررات و ضوابط قوانین، تابع یثارگرانا :9۸ ماده

 .بود خواهند علمی هیات اعضای استخدامی نامه آیین مقررات و ضوابط تابع علمی، هیات اعضای سایر همچون ایثارگران،
  

 سابقه سال چهل سقف تا و سال سی از بیش که عضوی به بازنشستگی، حقوق تعیین هنگام در ،نامه آیین این اجرای تاریخ از :99 ماده

 حقوق بر عالوه بازنشستگی، حقوق شده تعیین رقم%( 5/2) درصد نیم و دو سال، سی بر مازاد خدمت سال هر ازای به دارد، خدمت

 .باشد می پرداخت قابل ذیربط بازنشستگی صندوق سوی از و محاسبه شده تعیین

 تمام اشتغال حین در که باشد می عضو خدمت سوابق از مدت آن بازنشستگی، برای احتساب قابل خدمت سابقه از منظور :100 ماده

 .نماید می یا نموده پرداخت را مربوط کسور و شده انجام  میعل هیأت غیر یا میعل هیات وضعیت در وقت

 پرداخت به مشروط وظیفه، نظام خدمت مدت چنین هم و بانوان وقت نیمه خدمت مدت و استعالجی و حقوق بدون مرخصی :تبصره

 گردد. ب میمحسو عضو خدمت سابقه عنوان  به بازنشستگی، کسور کامل
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 حقوق) بازنشستگی کسور مشمول مستمر مزایای و حقوق کلیه میانگین، سازمان وعض بازنشستگی حقوق تعیین مبنای :101 ماده

 (تطبیق تفاوت و مدیریت العاده فوق کار، سختی العاده فوق ویژه، العاده فوق جذب، العاده فوق ،(مخصوص) شغل العاده فوق پایه، و مرتبه

 .باشد می بازنشستگی سال حقوقی ضریب عمالا با وی خدمت پایان به منتهی سال دو در

 تامین قانون در مقرر های حمایت و بازنشستگی مزایای و حقوق تعیین لحاظ از اجتماعی تأمین بازنشستگی صندوق مشموالن :تبصره

 .باشد می خود به مربوط مقررات و ضوابط تابع اجتماعی،
 

 حداکثر تا قبول قابل خدمت سال هر ازاء به متوفی، عضو انونیق ورثه و نامه آیین این مشمول کارافتاده از بازنشسته، عضو به :102 ماده

 به شده ذخیره های مرخصی به مربوط وجوه اضافه به بازنشستگی کسورات مشمول مزایای و حقوق آخرین ماه یک معادل سال، "30"

 .شد خواهد پرداخت ،"خدمت پایان پاداش" عنوان

 وجوه این دریافت مشمول خدمتی سنوات از است، شده دریافت بازخریدی وجوه آن ازاء در عضوکه خدمت سابقه از قسمت آن :تبصره

 .شود می کسر
 

 وزارت سوی از که ییهامحدودیت سقف در التدریس، حق صورت به تهسبازنش میعل هیات اعضای خدمات از استفاده :103 ماده

 .باشد می بالمانع شود، می ابالغ و تعیین
 

 از یکی واجد عضو تواند می سازمان ،خاص موارد در .باشد می ممنوع ذیل موارد استثنای به عضاا موعد از پیش بازنشستگی :104 ماده

 :نماید بازنشسته امنا هیات تصویب و هرییس هیات تایید ذینفع، درخواست با را ذیل شرایط

 (مرد)  میعل هیات عضو -104-1 

  مزایا و حقوق روز 20 با خدمت سابقه سال "20" حداقل و سن سال "60" حداقل داشتن - الف

 مزایا و حقوق روز 25 اب خدمت سابقه سال "25"حداقل و سن سال "55" حداقل داشتن - ب

 (زن)  میعل هیات عضو -104-2

  مزایا و حقوق روز 20 با خدمت سابقه سال "20" حداقل داشتن
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 مقررات سایر: دهم فصل

 

و فوق العاده شغل  پایه و مرتبه حقوقمجموع  برابر" 5" میزان بهای  هزینه کمک ذیل موارد در بازنشسته شاغل، عضو به :105 ماده

  .گردد می پرداخت یک پایه استادیار )مخصوص(

هر مورد فقط یک بار )با چنین هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل وی در  و هم بازنشسته ای شاغل عضو دائم ازدواج- الف

  صالح( ارائه مستندات قانونی از مراجع ذی

 مراجع از قانونی مستندات ارائه با) بازنشسته یا شاغل عضو تکفل تحت افراد و فرزندان از یک هر یا همسر فوت -ب

 (ذیصالح

 .شود می پرداخت وی قانونی وراث به ماده این موضوع هزینه کمک بازنشسته یا شاغل عضو فوت صورت در :1 تبصره

 کمک از بار یک برای دائم ازدواج صورت در نیز وی همسر استثنای به متوفی بازنشسته یا شاغل عضو بگیران وظیفه :2 تبصره

 .شود می برخوردار ماده این "الف" بند موضوع هزینه
 

 قبل ماه دو ترتیب به را خود استعفای ،سازمان به خدمت تعهد نداشتن صورت در تواند می سازمان پیمانی و  میرس عضو :106ماده 

 موافقت کسب بدون چنانچه و نماید اعالم کتبی صورت به پیمانی قرارداد پایان از قبل ماه دو ای  میرس تحصیلی نیمسال پایان از

 هیات اعضای  میانتظا مقررات قانون برابر وی با و محسوب خدمت ترک عضو عمل نشود، حاضر کار محل در مقرر مدت در سازمان

 .شد خواهد رفتار  میعل
 

 تا است موظف استعفا از پس عضو و باشد مین وی وظایف قبال در عضو تعهدات رافع، استعفاء درخواست مورد هیچ در: 107 ماده

 استعفاء یملتس از پس عضو که صورتی در .نماید وظیفه انجام و یافته حضور خود کار محل در ،سازمان سوی از استعفا پذیرش زمان

 .شود می تلقی منتفی وی استعفای نماید، اعالم سازمان به باتک روز 15 ظرف حداکثر را خود انصراف

 

، باید سازمانباشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفای وی از سوی  می سازمانعضوی که دارای تعهد خدمت در  :10۸ ماده

عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوی وزارت جبران نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این زیان ناشی از 

 باشد. یا مقام مجاز از طرف وی می سازمانماده برعهده رییس 

 

برای اجرای  سازمانبه نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یک از اعضای  سازمانهرگاه رییس : 109ماده 

علمی )ترجیحا با مرتبه  هیات، کمسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شودمطلع  هوظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محول

پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل  استادی( که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی،

طور محرمانه خواهد بود  و گزارش کمسیون مذکور، بهجلسات ارائه دهند. تشکیل  سازمانآورده و گزارش کامل و موجهی به رییس 

 سازمان باشد، رییس هی وظایف محولکه این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او برای اجرا و در صورتی

های  پس از رسیدگی به کلیه فعالیت هیاتنماید. چانچه  ارجاع می سازمانممیزه  هیاتمراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به 

تار با وی رف های ذیل به یکی از روشعلمی، پژوهشی  و فرهنگی عضو، رکود علمی و یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست، 

 شود: می

  شود. می بازنشسته باشد، شدن بازنشسته شرایط واجد عضو که صورتی در -الف
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 صندوق هماهنگی با مزایا و حقوق روز 30 حداقل با قبول، قابل خدمت سابقه سال "20" حداقل داشتن صورت در -ب

 شود. می بازنشسته ذیربط بازنشستگی

 حقوق روز "30" پرداخت با عضو قبول قابل خدمت سنوات باشد، نداشته را شدن بازنشسته شرایط عضو که صورتی در -ج

 بازخرید شده، ذخیره های مرخصی وجوه عالوه به قبول، قابل خدمت سال هر ازای به بازنشستگی کسور مشمول مزایای و

 شود. می

 درخواست ارائه به مشروط اجرایی های دستگاه و فناوری و پژوهشی عالی، آموزش موسسات و ها دانشگاه سایر به عضو -د

 شود. می منتقل عضو توسط مقصد موسسه

 .شود به خدمت وی خاتمه داده می -ه

 

 ذیربط ممیزه هیات تصویب و عضو درخواست با بالعکس، و پژوهشی گروه به آموزشی گروه از عضو یسازمان پست تغییر :110  ماده

 .باشد می پذیر امکان
  

 بدون اخذ رضایت عضو مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود:سازمان در موارد ذیل :111 ماده

 اجرایی جذب هیاتنامه  نامه و آیین این آیین "109"بر اساس تصمیم مراجع مذکور در ماده  -111-1

 امنا هیاتتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در سازمان بر اساس مصوبه  -111-2

 امنا یا سایر مراجع ذیصالح هیاتهای واحدهای سازمانی بر اساس مصوبه  تها و فعالی تغییر ماموریت -111-3

 های مدیریتی مصوب شماره دار اشتغال عضو در پست -111-4

 

ممیزه ذیربط  هیاتتغییر پست سازمانی عضو از گروه اموزشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با درخواست عضو و تصویب : 112ماده 

 باشد. پذیر می امکان

 

 مبنای بر ساعت، هر ازای به هبمشا عناوین و ها هیأت شوراها، ها، کمیسیون جلسات در حقیقی عضو جلسه در حضور حق :113ماده 

 .باشد می پرداخت قابل ماه در ساعت "25" سقف تا و عضو (مخصوص) شغل العاده فوق و پایه و مرتبه حقوق مجموع پنجم و هفتاد یک
  

 .باشد می ممنوع ذیل تبصره استثنای به مصوب، دار ستاره یسازمان های پست تصدی جهت پیمانی اعضای کارگیری هب :114 ماده

 واحد در پژوهشی و آموزشی خدمت سابقه سال "3" دارای حداقل که پیمانی اعضای از تواند می سازمان خاص موارد در : تبصره

 سازمان در مندرج مصوب دار ستاره یسازمان های پست تصدی جهت سازمانه رییس هیات موافقت با صرفا باشند، می مربوط یسازمان

 باشد. انتصاب مشمولین طرح سربازی و یا سایر عناوین امکان پذیر نمی .نماید استفاده مدیریتی، دوره یک برای ،سازمان تفصیلی
 

 یک تبصره نایثاست به  میرس اعضای از یک هر برای پژوهشی ای آموزشی سمت بر عالوه یسازمان پست یک از بیش تصدی :115 ماده

 .باشد می ممنوع ماده این

 یا مدیریتی یسازمان پست موقت تصدی برای سازمان رییس تشخیص با ضروری موارد در  میرس اعضای کارگیری هب :1 تبصره 

 .باشد می مجاز ماه شش حداکثر برای فقط سرپرستی صورت به حساس

 مطرح  میعل هیات اعضای  میانتظا رسیدگی های هیات در موضوع و شده محسوب تخلف الذکر، فوق ماده مفاد رعایت عدم :2 تبصره

 .شد خواهد تصمیم اتخاذ و
 



 

 و صنعتی ایران میهای عل های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

219 

 با مطابق اصلی مدیریتی های سمت تصدی برای صرفا اسالمی، آزاد دانشگاه در خدمت به سازمان  میرس عضایا مأموریت :116 ماده

 دسته این پژوهشی و آموزشی موظف حداو میزان .باشد می پذیر امکان وزیر تایید از پس مدیریت، جامع امهن آیین در شده تعیین مدت

 .گردد می تعیین وزیر تایید و مرکز پیشنهاد ،سازمان درخواست با اعضا، از

 

 پذیر امکان وزیران هیات تصویب و وزیر پیشنهاد ،سازمان درخواست با بازنشسته،  میعل هیات اعضای خدمت به اعاده :117 ماده

 .باشد می

 کسور که آن به مشروط باشد، سال 30 از تر کم خدمت، به اعاده از قبل بازنشسته عضو قبول قابل خدمت سنوات چنانچه :تبصره

 وی خدمت سنوات به سال، 30 حداکثر سقف رعایت با مذکور مدت گردد، پرداخت سازمان توسط خدمت به اعاده دوران بازنشستگی

 .شد خواهد تعیین آن ذیل تبصره و "101"ماده مفاد رعایت با عضو، جدید بازنشستگی حقوق و شود می افزوده

 مقام به که استادی مرتبه با  میعل هیات اعضای ،سازمان برجسته و ممتاز استادان به نهادن ارج و بزرگداشت منظور به :11۸ ماده

 دستورالعمل" اساس بر اند، رسیده المللی بین ای و ملی سطح در ... و پژوهشی و  میعل آموزشی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، شامخ

 .شوند می نائل ممتازی استاد درجه به "5 شماره پیوست - ممتاز استاد انتخاب نحوه
 

 و آموزشی خدمات از گیری بهره منظور به را سازمان با  میاستخدا رابطه فاقد  میعل برجسته افراد تواند می سازمان :119 ماده

 در معین مدت برای و انتخاب" 6 شماره پیوست - سازمان در وابسته عضو کارگیری هب دستورالعمل "براساس و آنان پژوهشی

 .گیرد کار هب سازمان

 

 خصوص در گیری تصمیم و امنا هیات جلسه تشکیل تا باشد، نشده بینی پیش  میکح نامه آیین این در که مواردی در :120 ماده

 .شد خواهد عمل تهران دانشگاه  میعل هیات اعضای  میاستخدا نامه آیین اصالحات
 

 .باشد می "مرکز "عهده بر ابهام موارد در نامه آیین این مفاد تفسیر :121 ماده

 

 .باشد می پذیر امکان امنا هیات تصویب و "مرکز" تایید ، سازمان پیشنهاد با نامه آیین این مفاد در تغییر گونه هر :122 ماده
 

 و وظایف اهداف، قانون 10 ماده مفاد استناد به پیوست، 6 و تبصره 127 و ماده 123 بر مشتمل نامه آیین این :123 ماده

 پنجم برنامه قانون "20"ماده "ب" بند مفاد اجرای در و  میاسال شورای مجلس 1۸/5/13۸3 مصوب وزارت تشکیالت

 مقررات و ضوابط ساماندهی منظور به اسالمی، شورای مجلس 15/10/13۸9 مصوب ایران میاسال جمهوری توسعه

 تسهیل و شده ایجاد های ظرفیت از مندی بهره وری، بهره سطح ارتقای برای الزم یهازمینه ایجاد هدف با و  میاستخدا

 و  میعل های پژوهش سازمان امنای هیات تصویب به 3/4/1391 تاریخ در یادشده، برنامه در مندرج اهداف حصول در

 .باشد می اجرا قابل 1/12/1390 تاریخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید با و رسید ایران صنعتی
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 یک شماره پیوست

 حضوری نیمه شیوه به اعضا خدمت دستورالعمل

  میعل هیات اعضای میاستخدا نامه آیین "1۸" ماده موضوع

 

 اساس بر ندارند را کار محیط در وقت تمام حضور امکان مختلف دالیل به که سازمان  میرس آموزشی اعضای از دسته آن  :1ماده

 .نمایند فعالیت "حضوری نیمه عضو "عنوان به خدمت طول در سال "5" مدت به حداکثر توانند می دستورالعمل، این ضوابط و شرایط
 

 پذیرفته سازمان آموزشی معاون تایید و مربوط دانشکده موافقت صورت در حضوری نیمه خدمت انجام بر مبنی عضو تقاضای :2 ماده

 .گردد می اقدام حضوری نیمه حکم صدور به نسبت آن مبنای بر و شده تلقی شده

 آموزشی گروه باشد، نداشته حضور خود کار محل در کامل صورت به تحصیلی نیمسال یک در وقت تمام عضو که صورتی در :1تبصره

 معاون موافقت دانشکده، تایید از پس عضو وضعیت تا نماید گزارش دانشکده رییس به را وی حضور وضعیت است موظف مربوط

 .گردد تبدیل حضوری نیمه به هرییس هیات تصویب و آموزشی

 آموزشی معاونت تایید با دانشکده موافقت از پس وقت، تمام به وضعیت تغییر برای حضوری نیمه عضو درخواست صورت در: 2 تبصره

 .یافت خواهد وضعیت تبدیل وقت تمام به عضو سازمان

 

 :باشد می ذیل شرح به سازمان در حضوری نیمه خدمت ضوابط :3 ادهم

 .باشد می وقت تمام عضو حضور ساعات نصف حضوری نیمه عضو حضور میزان - الف

 .باشد می وقت تمام عضو موظف واحد با برابر حضوری نیمه عضو موظف واحد میزان -ب

 .گیرد مین تعلق التدریس حق حضوری، نیمه عضو به -ج

 صورت هر در. شود می محاسبه وقت تمام عضو نصف حضوری نیمه عضو تکمیلی تحصیالت دانشجوی پذیرش ظرفیت -د

 .باشد می ارشد کارشناسی دانشجوی یک آموزشی گروه نظر با پذیرش ظرفیت حداقل

 .باشد مین مجاز سازمان دار ستاره مدیریتی و اجرایی های پست به حضوری نیمه عضو انتصاب -ه

 .باشد مین مجاز بلندمدت یا و مدت کوتاه میعل سفرهای جمله از پژوهشی مأموریت به حضوری نیمه عضو عزاما -و
 

 .است ویژه العاده فوق احتساب بدون وقت تمام عضو حقوق برابر حضوری نیمه عضو ماهانه حقوق :4 ماده

  

 .شود می محاسبه وقته تمام خدمت سابقه نصف حضوری، نیمه خدمت دوران در حضوری نیمه وعض خدمت سابقه :5 ماده
  

 است. وقت تمام عضو نصف حضوری نیمه عضو ساالنه مرخصی میزان :6 ماده

  

 این شمول در  میعل هیات اعضای  میاستخدا نامه آیین "79" ماده و "75" ماده "3" و"2"یهاتبصره موضوع اعضای :7 ماده

 .گیرند مین قرار دستورالعمل

 موردی صورت به امنا هیات تصویب و سازمان رییس پیشنهاد به اعضا های مأموریت به مربوط موارد سایر در گیری تصمیم : تبصره

 .شود می انجام
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 سازمان امنای هیات تصویب به 3 3/4/1391 تاریخ در تبصره "3" و ماده"۸" بر مشتمل دستورالعمل این :۸ ماده

 اجرا قابل 1/12/1390 تاریخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید با و رسید ایران صنعتی و  میعل های پژوهش

 .باشد می
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 دو شماره پیوست

 میعل هیات اعضای کار محیط شرایط سختی العاده فوق دستورالعمل

  میعل هیات اعضای  میاستخدا نامه آیین "31" ماده "2" بند موضوع

 

 در سازمان عضو مربوط، ایمنی و بهداشتی شرایط وجود با که گیرد می تعلق مشاغلی به کار محیط شرایط سختی العاده فوق :1 ماده

 به را نامطلوب عوارض با بیماری بروز احتمال آنان وظایف ماهیت که این یا و گرفته قرار بنامطلو عوارض یا بیماری به ابتالء معرض

 .باشد داشته دنبال

 

 برای کار مناسب محیط ایجاد جهت را الزم ایمنی و بهداشتی شرایط تکمیلی، یهابیمه برقراری ضمن است موظف سازمان :2 ماده

 و بزارا از استفاده و محول وظایف انجام مورد در الزم یهاآموزش به نسبت وادب و آورده فراهم دستورالعمل این مشاغل متصدیان

 .نماید فراهم را آنان پزشکی معاینات امکان سازمان هزینه با بار یک سال دو هر در و اقدام مناسب تجهیزات

 

 ذیربط، یسازمان واحد در موجود مشاغل کار محیط شرایط بررسی ضمن موظفند سازمان یسازمان واحدهای از یک هر به :3 ماده

 ذکر با و تهیه پیوست این ضمیمه جدول در شده تعیین تدرجا با بمتناس را کار محیط طشرای سخنی درصد تعیین و عواملی تطبیق

 .نمایند ارائه "4" ماده در مندرج ترکیب با  میعل هیات عضایا کار محیط شرایط سختی العاده فوق کمیته به الزم توجیهی دالیل

 درصد تعیین و عوامل تطبیق به نسبت بررسی، ضمن دستورالعمل، این به مربوط مقررات و ضوابط رعایت با است موظف مذکور کمیته

 .نماید اقدام میعل هیات اعضای میاستخدا نامه آیین ابالغ تاریخ از ماه 6 مدت ظرف حداکثر مذکور، مشاغل کار محیط شرایط سختی
 

  :از عبارتند میعل هیات اعضای کار محیط شرایط سختی العاده فوق کمیته اعضای :4 ماده

  (هیات رییس) مشابه عناوین یا سازمان انسانی منابع توسعه معاون -4-1

  مذکور کمیسیون انتخاب به امنا هیات  میدائ کمیسیون نماینده -4-2

  (دبیر) مشابه عناوین با سازمان انسانی منابع مدیر -4-3

  مشابه عناوین ای سازمان تشکیالت و بودجه برنامه، دفتر مدیر -4-4

 (علمی هیات غیر یا و  میعل هیات) انسانی منابع امور در مجرب بازنشسته یا شاغل کارشناسان از تن سه -4-5

 این موضوع کمیته جلسات در  (سازمان در شاغل ترجیحا )شغلی رشته با مرتبط  میعل هیات عضو نفر یک حداقل حضور :1 تبصره

 .است میالزا ماده

 کار محیط شرایط سختی درصد تعیین و عوامل تطبیق نمودن روزآمد منظور به بار، یک سال 5 هر است موظف کمیته :2 تبصره

 .نماید تکرار را ماده این موضوع یندافر ،سازمان در موجود مشاغل

 

 حقوق درصد نیم کار، سختی درصد یک هر ازای به شده، تعیین درصد مبنای بر کار محیط شرایط سختی العاده فوق میزان :5 ماده

 :گردد می تعیین ذیل جدول شرح به پایه و مرتبه
 5درجه  4درجه  3درجه  2درجه  1درجه  درجه سختی کار

 درصد 100تا  80 درصد 80تا  60 درصد 60تا  40 درصد 40تا  20 درصد 20تا  1 درصد سختی کار

العاده سختی  میزان فوق

 شرایط سختی کار

 درصد 10تا  5/0

 حقوق مرتبه و پایه

درصد   20تا  10

 حقوق مرتبه و پایه

درصد  30تا  20

 حقوق مرتبه و پایه

درصد  40تا  30

 حقوق مرتبه و پایه

درصد  50تا  40

 حقوق مرتبه و پایه
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 و اعصاب یا و اعماق در کار منفجره، زا، آتش سمی، مواد با عضو ارتباط لحاظ به که مشاغلی از دسته آن کار سختی صد در :1 تبصره

 تصویب با ،رسد می نامه آیین این "4" ماده موضوع کمیته تایید به آن بودن مستثنی و برخوردارند خاصی اهمیت از امثالهم و روان

 .باشد می افزایش قابل برابر 5/1 تا مجموعا امنا هیات

 عناوین با انسانی منابع مدیریت و گرفت خواهد قرار نظر مد جدید شرایط شاغل، خدمت محل یا و شغل تغییر صورت در :2 تبصره

 .باشد می ذیربط واحد به ابالغ و کار محیط جدید شرایط تطبیق مسئول سازمان مشابه

 .باشد می خود خاص مقررات و ضوابط تابع اشعه العاده فوق برقراری :3 تبصره
 

 های پژوهش سازمان امنای هیات تصویب به 3/4/1391 تاریخ در تبصره، 5 و ماده 6 بر مشتمل دستورالعمل این :6 ماده

 .باشد می اجرا ابلق 1/12/1390 تاریخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تأیید با و رسید ایران صنعتی و  میعل
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 (علمی هیات اعضای کار محیط شرایط سختی العاده فوق دستورالعمل) دو شماره پیوست ضمیمه جدول

 5 4 3 2 1 درجه/عنوان ردیف

1 

کار در محیط 

دارای درجه حرارت 

 نامتعارف

مستمر در دمای 

درجه  10تر از  کم

 باالی صفر

مستمر در دمای 

حدود صفر و نیمه 

وقت در دمای باالی  

 درجه 20

مستمر در دمای زیر صفر 

و مستمر در دمای باالی  

 درجه 30

وقت در دمای نیمه 

 معمول و غیرمعیارغیر

تمام وقت در 

 دمای غیرمجاز

 خطر برق 2
در معرض مستقیم 

 ولت 120تا  60برق 

در معرض مستقیم 

 ولت 220 تا 120برق 

در معرض مستقیم برق 

 ولت 220بیش از 
 -- در معرض برق سه فاز

3 

کار با مواد 

یی، میکروبی شیمیا

و گازهای سمی و 

 دهندهآزار

گاهی با مواد 

شیمیایی، میکروبی و 

 هندهسمی آزارد

کار دارد یا در وسر

ها قرار  معرض آن

 دارد.

طور نیمه وقت با  به

مواد شیمایی، سمی، 

زای  آسیبمیکروبی 

 با نفوذ پذیر )حتی

وسایل ایمنی( سروکار 

 دارد

طور تمام وقت با مواد  به

شیمیایی، سمی و 

زای  میکروبی آسیب

وسایل ایمنی( با حتی )

 سروکار دارد

نیمه وقت با مواد 

میایی، سمی و شی

میکروبی کشنده 

پذیر )حتی با نفوذ

وسایل ایمنی( سروکار 

 دارد.

تمام وقت با مواد 

می و شیمایی، س

میکروبی کشنده 

نفوذپذیر )حتی 

با وسایل ایمنی( 

 سروکار دارد.

4 

کار در محیط 

زا آالینده  عفونت

درمانی و 

 آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 

 متعفن سرو کار دارد

نیمه وقت با اجساد و 

لوازم و مواد متعفن 

 سروکار دارد

ه وقت با ذی روح نیم

 متعفن سروکار دارد

روح  تمام وقت با ذی

 متعفن سروکار دارد
-- 

5 

کار در محیط 

دارای بوی متعفن و 

 نامطبوع

گاه گاه در محیط 

 متعفن و نامطبوع

نیمه وقت در محیط 

 متعفن و نامطبوع
-- 

تمام وقت با محیط 

 متعفن و نامطبوع
-- 

6 
خطر ریزش یا 

 برخورد اجسام
 -- -- برخورد زیاد برخورد متوسط برخورد کم

7 

کار در فضای 

مسدود و 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در فضای 

نسبتا کم و 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در فضای 

 بسیار کم مثل اتاقک

تمام وقت در فضای بسیار 

 کم مثل اتاقک

تمام وقت در فضای 

 هبسیار کم به ویژ

 )معادن و امثالهم(

--- 

8 

کار در محیط 

دارای رطوبت 

 نامتعارف

گاه گاهی در محیط 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

نیمه وقت در محیط 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

-- 

تمام وقت در محیط 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

-- 

9 
شرایط سخت 

 ذهنی و فکری کار

نوع و انجام کار گاها 

با تمرکز و خستگی 

 فکری توام است

نوع و انجام کار با 

استرس و تمرکز بسیار 

 همراه است

غالبا مسئولیت و 

ار در حدی حساسیت ک

است که روح و روان فرد 

تحت تاثیر آن قرار 

 گیرد. می

همواره مسئولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که روح و 

روان فرد تحت تاثیر 

 گیرد. آن قرار می

-- 

10 

در محیط کار 

دارای سروصدای 

 نامتعارف

تا  70نیمه وقت بین 

 دسی بل 90

تا  70نیمه وقت بین 

دسی بل یا تمام  120

 90تا  70بین وقت 

 دسی بل

 120نیمه وقت بیش از 

دسی بل یا تمام وقت 

 دسی بل 120تا  90بین 

تمام وقت بیش از 

 دسی بل 120
-- 

11 

محیط کار در 

دارای ذرات معلق و 

 دود در هوا

محیط گاهی دارای 

گرد و غبار و دود 

 است

محیط اکثرا دارای 

 گرد و غبار و دود است

انجام کار تولید گرد و 

 کند و دود می غبار

ذرات معلق و دود در 

 زا است هوا بیماری
--- 

 50دائما بیش از  50مکررا بیش از گاه گاهی تقریبا بیش از گاه گاهی تقریبا بیش گاه گاهی تقریبا جا کردن  بهجا 12
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کیلوگرم  25تا  12/5 اجسام سنگین

 12/5تا  5یا مکررا 

کیلوگرم یا معادل آن 

را بلند یا نیروی 

معادل را تحمل 

 ند.ک می

کیلوگرم  50تا  25از 

 25تا  12/5یا مکررا 

کیلوگرم یا منظما 

کیلوگرم را بلند  12/5

یا معادل آن را تحمل 

 کند می

 25کیلوگرم یا مکررا  50

کیلوگرم یا منظما  50تا 

کیلوگرم را  25تا  12/5

بلند یا نیروی معادل را 

 کند تحمل می

 25کیلوگرم یا مکررا 

کیلوگرم یا دئما  50تا 

کیلوگرم  25ا ت 12/5

را بلند و یا نیروی 

معادل آن را تحمل 

 کند می

کیلوگرم را بلند 

یا نیروی معادل 

آن را تحمل 

 کند می

13 

های  کار در محیط

پرخطر )مانند 

های  کارگاه

تراشکاری و 

 گری( ریخته

گاه گاهی در کارگاه 

 کند میکار 

طور پاره وقت در  به

 کند میکارگاه کار 

طور نیمه وقت در  به

 کند میکارگاه کار 

طور تمام وقت در  به

 کند میکارگاه کار 
-- 

14 
های  کار در محیط

 غیرمتعارف

نیمه وقت در محیط 

کم نور و یا پر نور 

)تاریکی نسبی/نور 

 شدید(

نیمه وقت در تاریکی 

مطلق/ نور بسیار 

 شدید

تمام وقت در تاریکی 

مطلق )تاریکخانه عکاسی/ 

 نور شدید(

-- -- 

15 
کار با رایانه و 

 امثالهم

تا  2اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  3

 به انجام کار است

تا  3اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  4

 به انجام کار است

 5تا  4اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است

 5اپراتوری که بیش از 

ساعت در روز ملزم به 

 استانجام کار 

-- 

16 
کار در ارتفاع و 

 اعماق

نیمه وقت در ارتفاع 

بدون حفاظ بیش از 

متر و یا عمق آب  5

 5یا زمین بیش از 

 متر

تمام وقت در ازتفاع 

متر و یا  5بیش از 

نیمه وقت در ارتفاع 

متر و یا تمام وقت  10

در عمق آب یا زمین 

 متر 5بیش از 

تمام وقت در ارتفاع بیش 

مه وقت متر و یا نی 10از 

متر  10در عمق بیش از 

 )حتی با وسایل ایمنی(

کار در ارتفاع بسیار 

زیاد و یا تمام وقت در 

متر  10عمق بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

کار در اعماق 

متر  50بیش از 

)حتی با استفاده 

 از وسایل ایمنی(

 انفجار 17
انفجار ساده و کم 

 خطر وجود دارد

انفجار مستمر و نسبتا 

 خطرناک است

طور  انفجار خطرناک به

 نیمه وقت وجود دارد

طور  انفجار خطرناک به

 مستمر وجود دارد
-- 

18 
کار با بیماران 

 روحی و روانی

گاه گاهی با بیماران 

روحی و روانی روبرو 

 است

طور نیمه وقت با  به

بیماران روحی و روانی 

 روبرو است

ه گاهی با بیماران اگ

روحی و روانی خطرناک 

 روبرو است

-- -- 

 تنهایی مستمر معمولغیرتنهایی  19

تنهایی مستمر با 

سکوت یا تنهایی غیر 

مستمر همراه با سر و 

 صدا

تنهایی مستمر توام با 

 کننده سروصدای ناراحت
-- -- 

 لرزش 20
لرزش خفیف 

 آزادهنده

ت لرزش قنیمه و

 نسبتا شدید
 -- -- تمام وقت توام با لرزش

21 

و کار با حیوانات 

جانواران گزنده و 

 درنده

گاه گاهی سروکار 

 دارد

نیمه وقت سروکار 

 دارد
 -- -- تمام وقت سروکار دارد

 کار در فضای باز 22

مکررا در فضای باز 

مناطق متعدل انجام 

 نماید وظیفه می

مکررا در فضای باز 

بدآب و هوا و یا منظما 

در مناطق متعدل 

 نماید انجام وظیفه می

باز منظما در فضای 

مناطق بد آب و هوا انجام 

 نماید. وظیفه می

-- -- 
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 سه شماره پیوست

 میعل هیات اعضای از قضایی حمایت قانون اجرایی العمل دستور

 سازمان میعل هیات اعضای میاستخدا نامه آیین "42" ماده موضوع
 

 .باشد می قانونی  میانتظا و قضائی مراجع کلیه العمل، دستور این در کننده رسیدگی مراجع از منظور :1 ماده

 قرار دستورالعمل این شمول در نیز نباشد سازمان عضو شاکی که مواردی در  میعل هیات اعضای  میانتظا رسیدگی های هیات :تبصره

 .گیرند می
 

 انجام از که کننده رسیدگی مراجع در مطروحه شکایات و دعاوی با رابطه در پیمانی و  میرس از اعم سازمان اعضای کلیه :2 ماده

 العمل دستور این موضوع حقوقی و قضایی حمایت مشمول است، مرتبط ایشان وظایف با نحوی به یا شود می ناشی آنان تکالیف

 حمایت مشمول اشتغال، زمان در شده یاد شکایات و دعاوی با ارتباط در متوفی و افتاده کار از بازنشسته، عضایا :تبصره .باشند می

 مدنی قانون "1032" ماده در مندرج اول درجه ثورا از یکی یا همسر تقاضای یفمتو عضایا مورد در و گردند می حقوقی و قضایی

 .است کافی حقوقی و قضایی حمایت برای
 

 به حقوقی و قضایی حمایت برای نیاز مورد جهات و دالیل ذکر با را خود کتبی خواست در حقوقی و قضایی حمایت متقاضی :3 ماده

 .دارد می تسلیم وی طرف از مجاز مقام یا سازمان رییس
 

 طرف از مجاز مقام با سازمان رییس حقوقی، و قضایی حمایت انجام برای عضو ظایفو با دعوا موضوع ارتباط تشخیص مرجع :4 ماده

 .باشد می وی
 

، دستورالعمل این "4" و "3" مواد در مقرر تشریفات انجام صورت در است موظف وی طرف از مجاز مقام یا سازمان رییس :5 ماده

 و مدارک همراه به موضوع ذکر با کتبی طور به حقوقی و قضایی حمایت انجام برای را شرایط واجد حقوقی کارشناسان یا کارشناس

 .نماید ارایه متقاضی عضو به را آن رونوشت و معرفی صالح ذی کننده رسیدگی مراجع به نیاز مورد اسناد
 

 :است ذیل موارد شامل دستوالعمل این موضوع حقوقی کارشناسان خدمات :6 ماده

 قضایی ارشاد و مشاوره انجام -لفا

  دادرسی جلسات در شرکت -ب

  الزم یهادفاعیه و لوایح دادخواست، شکایت، تنظیم -ج

  محول وظایف اجرای حسن جهت ربط ذی دولتی غیر و دولتی یهادستگاه به مراجعه -د

 باشند می آن انجام به مجاز وکالت مقام در دادگستری وکالی دادرسی مراحل در که خدماتی سایر -ه
 

 فعال طور به دادرسی و رسیدگی مراحل تمام در موظفند دستورالعمل این (5 ماده موضوع )حقوقی کارشناسان یا کارشناس: 7 ماده

 باشند، داشته موجه عذر دادرسی و رسیدگی جلسات در شرکت و شکایت و دعوا اقامه امکان عدم برای که صورتی در و نمایند شرکت

 یا کارشناس معرفی امکان تا دهند اطالع کننده معرفی مقام به کتبی صورت به و قبال ممکن زمانی فرصت رعایت با را مراتب

 .گردد فراهم ربط ذی کننده رسیدگی مرجع به دیگر حقوقی کارشناسان

  .باشد می وی طرف از مجاز مقام با سازمان رییس عهده بر موجه عذر تشخیص : بصرهت



 

 و صنعتی ایران میهای عل سازمان پژوهش میاعضای هیات عل مینامه استخدا آیین
 

 

228 

 یا مالی یا وجه متقاضی، عضو از دستورالعمل این موضوع حقوقی و قضایی حمایت انجام برای تواند مین حقوقی کارشناس :۸ ماده

 و قوانین برابر متخلف با صورت این غیر در. نماید اخذ دیگری یا خود نفع به مشابه عناوین سایریا  و الزحمه حق عنوان به سندی

 .شد خواهد رفتار مربوط مقررات
 

 ارائه حقوقی خدمات دستورالعمل این اجرای در که حقوقی کارشناسان از دسته آن زحمات جبران برای تواند می سازمان :9 ماده

 مقررات رعایت و سازمان رییس تشخیص با وی جذب العاده فوق درصد 20 تا حداکثر استحقاقی، جذب العاده فوق بر عالوه دهند می

 .نماید پرداخت مربوط
 

  :یابد می خاتمه حقوقی کارشناس سوی از دستورالعمل، این موضوع خدمات ارائه زیر موارد در :10 ماده

 سازمان به حقوقی و قضایی حمایت متقاضی عضو کتبی انصراف - الف

 کارافتادگی، از بازنشستگی، خرید، باز اخراج، استعفا، قبیل از سازمان با مربوط حقوقی کارشناس میاستخدا رابطه قطع -ب

  فوت یا و انتقال
 

 .یابد می تسری سازمان (اداری و حقوقی کیفری،) جاری قضایی یهاپرونده کلیه به العمل دستور این مفاد :11 ماده

 

 سازمان امنای هیات تصویب به  3/4/1391 تاریخ در تبصره، 3 و ماده 12 بر مشتمل دستورالعمل این :12 ماده

 اجرا قابل 1/12/1390 تاریخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید با و رسید ایران صنعتی و  میعل های پژوهش

  .باشد می
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 چهار شماره پیوست

 رفاهی های کمک پرداخت دستورالعمل

  میعل هیات اعضای میاستخدا نامه آیین "93 "ماده موضوع
 

 میزان از که امنا، هیات مصوب رفاهی غیرمستقیم و مستقیم یهاهزینه کمک از ماهیانه ،سازمان در شاغل اعضای کلیه :1 ماده

 :گردند می مند بهره ذیل شرح به بود، نخواهد تر کم وزیران هیات مصوبات براساس شده تعیین

 کاری؛ روزهر  در گرم غذای وعده یک هزینه کمک -1-1 

 به عضو )زن( سال شش زیر فرزند هر ازای به کودک مهد هزینه کمک -1-2

 را فرزند حضانت و بوده مطلقه ای متوفی همسرش که (مرد) عضو به سال شش زیر فرزند هر ازای به کودک مهد هزینه کمک -1-3

  باشد؛( اجرایی های دستگاه سایر یا و سازمان در شغل فاقد) غیرشاغل همسرش یا و دارد عهده بر

 ؛(ذهاب و ایاب سرویس خدمات ارایه عدم صورت در) ذهاب و ایاب هزینه کمک-1-4

 تر کم وزیران هیات سوی از شده ابالغ میزان از که سالیانه حقوقی ضریب برابر "150" میزان به مسکن هزینه کمک -1-5

 نکنند، استفاده سازمانی خانه از یا و نباشند مسکن دارای که آن به مشروط علمی هیات اعضای استخدام اول سال 5 برای باشد، نمی

 .امنا هیات مصوب سالیانه تفصیلی بودجه در الزم اعتبار بینی پیش به مشروط
 

 افراد و بازنشستگان و اعضا تکمیلی بیمه حق درصد پنجاه درمان، پایه بیمه حق پرداخت درصد بر عالوه است مکلف سازمان :2 ماده

 .نماید پرداخت را آنان تکفل تحت
 

 .باشد می سازمان عهده به اعضا حوادث و عمر بیمه حق سهم پرداخت :3 ماده

 

 اعضای به ملی و مذهبی ویژه های مناسبت به غیرنقدی هزینه کمک عنوان تحت را وجوهی سال طول در تواند می سازمان :4 ماده

 .نماید پرداخت شاغل
 

 عضو درخواست به بنا اندوخته، تأمین طریق از سازمان اعضای از حمایت و انداز پس تشویق منظور به تواند می سازمان :5 ماده

 مرتبه حقوق درصد 35 تا حداکثر و افتتاح عضو نام به دولتی های بانک از یکی نزد عضو سهم انداز پس حساب پیمانی و  میرس شاغل

 ماه هر در صورت این در. نماید واریز مزبور حساب به و کسر یو دریافتی از "عضو انداز پس سهم" عنوان به ماه هر در را وی پایه و

 تفصیلی بودجه در درج ضمن سازمان پرسنلی اعتبارات محل از ،سازمان انداز پس سهم عنوان به "عضو انداز پس سهم" درصد 100

 .شود می واریز شد، خواهد افتتاح عضو نام به کهای  جداگانه سپرده حساب به امنا، هیات مصوب ساالنه

 .باشد می برداشت قابل غیر عضو، اشتغال زمان در ماده این موضوع های حساب موجودی :تبصره 
 

 مسکن، یهاتعاونی ،سازمان اعضای الحسنه قرض صندوق به وام یا کمک منظور به را مبلغی هرساله تواند می سازمان :6ماده

 .نماید منظور امنا، هیات تصویب با تفصیلی بودجه در اعتباری یا و مصرف

 مطابق آن مالی گردش و پرداخت نحوه و باشد می مصوب اعتبارات قالب در پرداخت قابل وام سقف و کمک میزان  :تبصره

 .رسد می سازمان هرییس هیات تصویب به که بود خواهد دستورالعملی
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 سازمان امنای هیات تصویب به  3/4/1391 تاریخ در تبصره، 2 و ماده 7 بر مشتمل دستورالعمل این :7 ماده

 اجرا قابل 1/12/1390 تاریخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید با و رسید ایران صنعتی و  میعل های پژوهش

  .باشد می
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 پنج شماره پیوست

 ممتاز استاد انتخاب نحوه دستورالعمل

 میعل هیات اعضای میاستخدا نامه آیین "11۸" ماده موضوع

 

 فرهنگی، شامخ مقام به که استادی مرتبه با  میعل هیات اعضای ،سازمان برجسته استادان به نهادن ارج و بزرگداشت منظور به 

 شهرت حسن و آموزشی کیفیت دارای و ندا رسیده المللی بین یا و ملی سطح در ... و پژوهشی و میعل آموزشی، اجتماعی، تربیتی،

 آنان به سازمان ممتازی استاد درجهای  ویژه مراسم طی و انتخابی ممتاز استاد عنوان به ذیل ضوابط طبق باشند، می معنوی و اخالقی

  .شود می اعطا
 

 اجتماعی -تربیتی – فرهنگی های فعالیت :1ماده

 

 . اجتماعی -تربیتی فرهنگی یهافعالیت از میعل هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین یک ماده در شده تعیین امتیاز حداقل کسب
 

 آموزشی یهافعالیت :2 ماده

 

 :باشد می ضروری ممتازی استاد مرتبه کسب برای زیر شرایط داشتن

 به مطالعاتی فرصت از استفاده های سال)  استادی مرتبه به تیلی از پس آمیز موفقیت تحقیق و تدریس سابقه سال 10 حداقل -2-1

 (شود می افزوده تحقیق و تدریس سابقه سال 10 حداقل

 راهنمایی) ارشد کارشناسی سطح در آموخته دانش 20 و تخصصی دکتری سطح در آموخته دانش 10 حداقل راهنمایی استاد -2-2

 ارشد کارشناسی سطح در آموخته دانش راهنمایی جایگزین "سه به  یک" نسبت با تواند می تخصصی دکتری سطح در آموخته دانش

 .باشد

  استادی مرتبه به میعل هیات اعضاء ارتقا نامه آیین مبنای بر آموزشی کیفیت امتیاز نصاب حد کسب -2-3

  تحصیلی سال هر در آموزشی کمیت از امتیاز 6 حداقل کسب -2-4

 وابسته استاد یا و بازنشسته استاد برای تحصیلی سال هر در آموزشی کمیت از امتیاز 3 حداقل کسب -2-5
  

  فناوری - پژوهشی یهافعالیت :3 ماده

 

 های کتاب از علمی، هیات اعضای مرتبه ارتقا نامه آیین مبنای بر سازمان از استادی مرتبه احراز از بعد امتیاز 250 حداقل بکس

 بین یا و یلم معتبر پژوهشی و میعل نشریات در شده چاپ پژوهشی اصیل مقاالت و معتبر یهانشریه در شده چاپ اصیل تخصصی

 ماده این یهاتبصره در مندرج ترتیب به  میعل معتبر یهاجشنواره جوایز و کاربردی یهاطرح گزارش و آوریون و اختراع ثبت المللی،

 :است ذیل قرار به بخش هر در کسب قابل امتیازات. باشد می ضروری ممتازی استاد عنوان کسب برای

  انسانی علوم یهارشته برای امتیاز 150 و تجربی علوم یهارشته برای امتیاز 100 حداکثر :اصیل تألیفی های کتاب -3-1

 امتیاز حداکثر و امتیاز 3 داخلی سطح در و امتیاز 10 المللی بین سطح در نوآوری و اختراع ثبت هر بازاء :نوآوری و اختراع ثبت -3-2

 مراجع توسط نوآوری و اختراع بتث میعل یهتایید بند، این امتیازات از استفاده برای .باشد می امتیاز 50ندب این در استفاده قابل

 .باشد می ضروری وزارت تایید موردای  منطقه

  دارد امتیاز 20 تا حداکثر و امتیاز 10 مورد هر اختراع ثبت یهایهتایید از کدام هر کردن صنعتی نیمه ن:کرد صنعتی نیمه -3-3 
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  امتیاز 5 تا حداکثر و امتیاز یک مورد هر :داخلی میعل یهاجشنواره جوایز -3-4

  امتیاز 50 تا حداکثر ،امتیاز سه مورد هر (:کشور از خارج و داخل) معتبر المللی بین یهاجشنواره جوایز -3-5

 بین قرارداد موضوع کاربردی پژوهشی یهاطرح نهایی  میعل گزارش مورد هر :کاربرد پژوهشی یهاطرح نهایی  میعل گزارش -3-6

 امتیاز 25 تا حداکثر و امتیاز 2 باشد، ذیربط دستگاه از شده تایید اختتام گواهی دارای که اجرایی دستگاه و سازمان

 معتبر مراجع توسط شده ارائه آمار اساس بر گوناگون یهارشته وصی تخص موضوعات در مقاالت تولید تفاوت به توجه با : 1 بصرهت

 .یابد کاهش یا و افزایش %15 تا تواند می کننده بررسی ذیربط تخصصی کمیسیون تشخیص به ماده این موضرع امتیازات ،المللی بین

 .است  میالزا اصیل تألیفی های کتاب چاپ از امتیاز 20 حداقل کسب :2 تبصره

 . ندارد سقف اند رسیده چاپ به پژوهشی معتبر مجالت در که پژوهشی اصیل مقاالت امتیاز :3 تبصره

 یا و ملی سطح در معتبر استناد 50 و تجربی علوم یهارشته برای المللی بین سطح در معتبر استناد 100 حداقل داشتن :4 تبصره

 . است ضروری انسانی علوم یهارشته برای المللی بین

 تحقیقاتی کار به المللی بین سطح در شده شناخته محققان ارجاع تجربی، علوم یهارشته برای المللی بین سطح در ادناست از منظور  -

 .است الملی بین سطح در پژوهشی معتبر نشریات و کتب در ممتازی استاد مرتبه نامزد

 قرار مرجع و الملی بابین و ملی سطح در محققان ارجاع انسانی، علوم یهارشته برای المللی بین یا و ملی سطح در ادناست از منظور -

 المللی بین یا و ملی سطح در پژوهشی معتبر نشریات و دانشجویان درسی کتب در ممتازی استاد مرتبه نامزد تحقیقاتی کار گرفتن

 .است
 

 اجرایی -میعل یهافعالیت: 4 ماده

 

 .باشد می محاسبه قابل امتیاز 20 حداکثر تا میعل هیات اعضاء ارتقاء نامه آیین مبنای بر اجرایی - میعل یهافعالیت امتیاز
 

 قرار ارزیابی مورد ذیربط ممیزه هیات تخصصی های کمیسیون توسط دستورالعمل این چهار تا یک مواد موضوع های فعالیت :5 ماده

 .گیرد می

 .باشند داشته اجرایی سابقه که است کسانی با اولویت مساوی شرایط در :تبصره
 

 (اجرا) انتخاب نحوه :6 ماده

 

 :است ذیل شرح به ممتاز استادان انتخاب اجرایی مراحل

 سازمان ریاست به سال هر آغاز در الزم مستندات و مدارک ارائه با را شرایط واجد استادان تحقیقاتی، مراکز و هادانشکده ،هاپردیس

 .شوند معرفی ممتازی استاد مرتبه اعطای دبیرخانه به صالحدید صورت در تا نمایند می معرفی

 به را ممتازی استاد درجه اعطای موضوع تواند می سازمان هرییس هیات مشورت با سازمان رییس استثنایی، موارد در :1 تبصره

 .نماید پیشنهاد 7 ماده موضوع ممتاز استاد انتخاب شورای به مستقیما دهد، می تشخیص شرایط واجد که استادی

 ممتازی استاد حکم است، رسیده ممتاز استادان انتخاب شورای تصویب به آنان ممتازی استاد درجه که استادانی برای :2 تبصره

 .گردد می درج آنان کارگزینی حکم در عنوان این و شود می صادر سازمان رییس توسط
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  ممتاز استاد انتخاب شورای ترکیب: 7 ماده
 

  (شورا ریاست) سازمان رییس -7-1

 (شورا دبیر و رییس نایب) سازمان فناوری و پژوهشی معاون -7-2

  سازمان تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون -7-3

 نظر صاحب ذیربط تخصصی زمینه در مورد حسب نفر یک حداقل که) کشور پژوهشی میعل برجسته یهاشخصیت از نفر سه -7-4

 سازمان رییس حکم و انتخاب اب( باشد

 هیات انتخاب به باشد، ممیزه هیات ذیربط تخصصی کمیسیون عضو مورد حسب نفر یک حداقل که سازمان تمام استاد نفر سه -7-5

 . ممیزه

 .بود خواهد مستقر سازمان پژوهشی معاونت حوزه در ممتازی استاد مرتبه اعطای شورای دبیرخانه :تبصره
 

  قدردانی و تشویق نحوه: ۸ ماده
 

 .نماید می اعطاء برگزیده استادان به سازمان رییس توسطای  ویژه مراسم طی را ممتازی استاد نشان سازمان -8-1

 توسط که دستورالعملی اساس بر ورودی آزمون بدون دکتری مقطع برای را درخشان و توانمند دانشجویان تواند می ممتاز استاد -8-2

 .نماید پذیرش ،رسد می سازمانه رییس هیات تایید هب و تهیه سازمان تکمیلی تحصیالت شورای

 امتیاز 50 حداقل ممتاز استاد که صورتی در و شود می اعطاء وی به تشویقی پایه 2 سقف تا ممتاز، استاد مقام از تکریم منظور به -8-3

 .گیرد می قرار محاسبه مورد 2 ضریب با او پژوهشی ساالنه ویژه اعتبار امتیاز نماید، کسب ساالنه ویژه اعتبار

 و نموده استفاده مطالعاتی فرصت و یلالمل بین مجامع در شرکت برای خود ویژه اعتبار از درخواست، طبق تواند می ممتاز استاد -8-4

 .آورد عمل هب دعوت میعل یهاهمکاری برای المللی بین برجسته استادان از یا

 .شود می نیز شرائط واجد وابسته استادان و سازمان بازنشسته استادان مشمول نامه آیین این :تبصره
  

 معنوی و مادی یهاکمک عطای: ا9ماده

  

 سازمان گردد، می تدوین هرییس هیات سوی از که ممتاز اساتید خاص دستورالعمل اساس بر ممتاز استاد جایگاه تکریم منظور به

 .نماید می اقدام پژوهشی شورای تصویب از پس معنوی و مادی یهاکمک اعطای به نسبت
 

 سازمان امنای هیات تصویب به  3/4/1391 تاریخ در تبصره، 12 و ماده 10 بر مشتمل دستورالعمل این : 10 ماده

 اجرا قابل 1/12/1390 تاریخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تایید با و رسید ایران صنعتی و  میعل های پژوهش

 .باشد می
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 شش شماره پیوست

 سازمان در وابسته عضو گیری بکار دستورالعمل

 سازمان میعل هیات اعضای میاستخدا نامه آیین "119" ماده موضوع
 

 جذب اجرایی هیات تصویب با سازمان پژوهشکده /دانشکده درخواست به که باشند می  میعل برجسته افراد وابسته عضو :1 ماده

 گرفته کار هب و انتخاب وابسته عضو عنوان به سال دو مدت برای پژوهشی و آموزشی وظایف انجام برای سازمان رئیس حکم و سازمان

 .شوند می
  

  :باشد می ذیل شرح به وابسته عضو  میعمو شرایط :2 ماده
 

  مربوط واحد نیاز اعالم -2-1

  تخصصی دکتری تحصیلی مدرک داشتن -2-2

  متقاضی واحد نیاز مورد میعل یهازمینه با فرد تخصصی ارتباط -2-3

 .باشد می" وابسته عضو" عهده به اولیه خدمت محل الزم مجوزهای و موافقت خذا :تبصره
 

  :باشد می ذیل شرح به وابسته عضو اختصاصی شرایط :3 ماده

 
 متخصص مقیم خارج از کشور علمی خارج از سازمان هیاتعضور  عنوان شرایط اختصاصی ردیف

 حداقل دانشیار حداقل دانشیار مرتبه علمی 1

 تکمیلی تحصیالت مقاطع در رساله یا نامه پایان سرپرستی 2
 نامه پایان 10 حداقل دانشیار حداقل

 دکتری رساله 4 ای ارشد کارشناسی

 پایان 10 حداقل دانشیار حداقل

 رساله 4 یا ارشد کارشناسی نامه

 دکتری

3 
 نمایه دارای معتبر نشریات در پژوهشی علمی مقاالت چاپ

 ISC  جمله از المللی بین
 پژوهشی  علمی مقاله 12 حداقل پژوهشی علمی مقاله 8 حداقل

 -- طرح پژوهشی 4حداقل  پژوهشی های طرح انجام و سرپرستی 4

 

 از المللی بین نمایه دارای معتبر نشریات در شده چاپ پژوهشی  میعل مقاله دو با را دکتری رساله هر تواند می "وابسته عضو" :1 تبصره

 .نماید جایگزین patent دو یا  ....و ISC جمله

 دارای معتبر نشریات در شده چاپ پژوهشی  میعل مقاله یک با را ارشد کارشناسی نامه پایان هر تواند می "وابسته عضو ":2 تبصره

 .نماید جایگزین .... و ISC جمله از المللی بین نمایه

 نمایه دارای معتبر نشریات در شده چاپ مقاله انتشار شرط سازمان ممیزه هیأت نظر از که ییهارشته برای خاص موارد در :3 تبصره

 .شد خواهد اقدام ذیربط ممیزه هیأت ضوابط اساس بر نباشد، میالزا ..... و ISC جمله از المللی بین

 .شود می ماده این جدول "3" ردیف موضوع مقاالت جایگزین ذیربط، مراجع توسط میعل شده تایید اختراع یک داشتن :4 تبصره

 سازمان جذب اجرایی هیات تایید مورد  میعل سوابق و انتشارات تألیفات، دارای که  میعل هیات غیر برجسته محققان :5 تبصره

 .شوند پذیرفته سازمان وابسته، عضو عنوان به توانند می باشند، می
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  :باشد می ذیل شرح به وابسته عضو فعالیت یهاحوزه :4 ماده

 

  تکمیلی تحصیالت یهادوره در رساله و نامه پایان مشاوره و راهنمایی -4-1

  سازمان نام به معتبر پژوهشی  میعل نشریات در پژوهشی  میعل مقاالت انتشار -4-2

  پژوهشی و تحقیقاتی های فعالیت انجام -4-3

  تکمیلی تحصیالت یهادوره در تدریس -4-4

  (تحقیقاتی مرکز یا) گروه درخواست مورد راهبردی و  میعل یهامشاروه ارائه -4-5

  سازمان نیاز مورد تخصصی های فعالیت سایر -4-6

 

 که صورتی ر. دگیرد می قرار ارزیابی مورد سازمان جذب اجرایی هیات توسط ساله دو یهادوره در "وابسته عضو "عملکرد :5 ماده

 .گردد می تمدید دیگر سال دو برای وی عضویت سازمان رییس حکم و تایید با کرد، ارزیابی مثبت" وابسته عضو" علمکرد

 

 :گردد می برخوردار ذیل مزایای از وابسته عضو :6 ماده
 

  مربوط مقررات و ضوابط اساس بر پژوهانه پژوهشی ویژه اعتبار از استفاده -6-1

 بر اساس ضوابط و مقررات مربوط المللی بیناستفاده از پاداش چاپ مقاالت  -6-2

 (سازمانعلمی خارج از  هیاتعلمی هم رتبه خود )اعضای  هیاتدریافت حق التدریس معادل اعضای  -6-3

دستورالعمل با پیشنهاد معاون این  "3"ماده  "5"موضوع تبصره  "عضو وابسته"میزان حق التدریس یا حق التحقیق : 1تبصره 

 گردد.  تعیین می سازماناجرایی جذب  هیاتآموزشی و تصویب 

باشد، در حد امکان  که محل خدمت اصلی وی خارج از کشور می "عضو وابسته"مسکن برای نسبت به تامین سازمان : 2تبصره 

 نماید. اقدام می

 

های  امنای سازمان پژوهش هیاتبه تصویب  3/4/1391تبصره در تاریخ  7ماده و  7: این دستورالعمل مشتمل بر 7ماده

 باشد. قابل اجرا می 1/12/1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ  تاییدعلمی و صنعتی ایران رسید و با 
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 و علمی های پژوهش سازمان سال برگزیده پژوهشکده انتخاب نامه شیوه

  ایران صنعتی
 

 22/10/1393 زمان تصویب:

 22/10/1393 زمان اجرا:

 هیات رییسه سازمان 177شماره جلسه  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان سال برگزیده پژوهشکده انتخاب نامه شیوه
 

 بسمهتعالی

 مقدمه

 
 و راهبردها ها، مأموریت راستای در پژوهشی های فعالیت گیری جهت و هدایت به کمک و پژوهش امر به نهادن جار منظور به   

 .است گردیده تنظیم و تهیه فناوری توسعه معاونت توسط نامه شیوه این سازمان، پژوهشی های اولویت
 

  برگزیده پژوهشکده انتخاب ضوابط و شرایط :1 ماده
 

 .باشد می شمسی سال یک بررسی مورد پژوهشی های فعالیت زمانی دوره -1-1

 ۷۰ که باشد می کارانه نامه شیوه مطابق قبل سال در پژوهشکده هر علمی هیأت اعضای امتیاز متوسط انتخاب، اصلی معیار -1-2

 .باشد 1۰۰ از تر کم نباید بند این امتیاز حداقل. شود می شامل را کل امتیاز درصد

 شده ارائه مقاالت تعداد (،امتیاز ۵ حداکثر مقاله هر) مجالت در یافته انتشار مقاالت تعداد شامل بررسی مورد معیارهای سایر -1-3

 2۰ حداکثر مجله هر) انتشار دست در یا و یافته انتشار مجالت تعداد ،(امتیاز ۵/1 حداکثر مقاله هری )علم معتبر های کنفرانس در

 حداکثر مورد هره )شد برگزار ملی های نمایشگاه و ها کارگاه ،(امتیاز 2۰ حداکثر همایش هر)  شده برگزار های شهمای تعداد ،(امتیاز

 روز به ،(امتیاز 1۰ حداکثر مورد هر) شده ثبت اختراعات تعداد ،(امتیاز 1۵ حداکثر مورد هر) شده چاپ کتب تعداد ،(امتیاز ۵

 درصد 3۰ مجموع، در بند این. باشد می سازمان اجرایی های فعالیت در مؤثر مشارکت و وابسته مراکز تعداد پژوهشکده، سایت رسانی

 .شود می شامل را امتیاز

 کلیه بگیرد، انجام المللی بین فعالیت که صورتی در شده ثبت اختراعات و ها نمایشگاه و ها کارگاه ها، همایش خصوص در :1 تبصره

 .شد خواهد 2 ضریب مشمول امتیازات
 

  تشویق و دهی امتیاز بررسی، :2 ماده
 

 ارزیابی، و نظارت ریزی، برنامه دفتر مدیر حضور با ها طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای توسط موارد بررسی از پس سال هر

 خواهد پرداخت قابل سازمان رئیسه هیأت در تصویب از پس مذکور شورای پیشنهادی تشویقی مبلغ و انتخاب برگزیده پژوهشکده

 .بود
 

 نامه شیوه تصویب :3 ماده

 

 تصویب و از تاریخ رسید سازمان رئیسه هیأت تصویب به 22/10/1393تاریخ در تبصره یک و ماده 3 در نامه شیوه این 

 .است االجرا الزم

  



 

 های تشویقی اعضای هیات علمی سازمان پایه
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 و علمی های پژوهش سازمان سال برگزیده گرپژوهش انتخاب نامه شیوه

  ایران صنعتی
 

 22/10/1393 زمان تصویب:

 22/10/1393 زمان اجرا:

 هیات رییسه سازمان 177شماره جلسه  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری



 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران پژوهشهای سازمان  های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 
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 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان سال برگزیده گرپژوهش انتخاب نامه شیوه
 

 بسمهتعالی

 مقدمه

 
 این آنان، علمی های کوشش به نهادن ارج و قدردانی و سازمان پژوهشگران تشویق پژوهشی، های فعالیت ارتقای منظور به   

 اساس بر و پژوهش هفته مناسب به ساله هر است ذکر ایانش .است گردیده تنظیم و تهیه فناوری توسعه معاونت توسط نامه شیوه

 .آمد خواهد عمل به قدردانی "سال برگزیده پژوهشگر"عنوان به ،باشند امتیاز باالترین دارای که پژوهشگر 2 از نامه شیوه این

  

  برگزیده پژوهشگران انتخاب ضوابط و شرایط :1 ماده
 
 خلق حسن با همراه (قطعی رسمی یا آزمایشی رسمی پیمانی،) سازمان وقت تمام علمی هیأت عضو باید متقاضی پژوهشگران -1-1

 .باشند رفتار و

 .است سال هر ماه مهر به منتهی سال یک بررسی مورد پژوهشی های فعالیت زمانی دوره -1-2

 به الزم مدارک همراه به و تکمیل را علمی هیأت اعضاء مرتبه ارتقاء فرم باید نامه شیوه این در شرایط واجد تقاضیانم -1-3

 .باشد شده ارائه مربوط پژوهشکده به ماه آبان 1۰ تا حداکثر باید مدارک است ذکر به الزم .نمایند ارائه ذیربط پژوهشکده

 این 2-1 بند در شده اشاره زمانی دوره در ارتقاء نامه ینیآ 3 ماده های فعالیت از امتیاز 2۰ حداقل بایست می متقاضیان -1-4

 .نمایند کسب را آن پژوهشی های فعالیت و کارانه سامانه از الزم امتیازات حداقل باید چنین هم. نمایند کسب را نامه شیوه

 

  پژوهشی - علمی های فعالیت به دهی امتیاز نحوه :2 ماده

 

 .دباش می کارانه نامه شیوه مطابق علمی هیأت اعضای شده کسب امتیاز انتخاب، معیار درصد ۵۰ -2-1

 فرهنگی های فعالیت) 1 ماده های فعالیت جزء به ارتقاء نامه ینیآ در شده ذکر های فعالیت کلیه انتخاب، معیار دیگر درصد ۵۰ -2-2

 .شد خواهد محاسبه آن امتیازات حداکثر به مربوط جداول و نامه ینیآ با مطابق ها آن امتیاز و بوده (اجتماعی -تربیتی

 

  نمونه پژوهشگر انتخاب و مدارک بررسی مراحل :3 ماده

 
 کمیته اعضای توسط که را مربوط های فرم مهرماه 2۰ تا حداکثر مدارک، و ها فرم بررسی از پس پژوهشکده منتخب کمیته -3-1

  .نماید می ارسال فناوری توسعه معاونت به مدارک همراه به است شده تائید و امتیازدهی پژوهشکده منتخب

 با سازمان های طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای عهده به پژوهشگران انتخاب و امتیازدهی ها، درخواست بررسی مسئولیت -3-2

 .است ارزیابی و نظارت ریزی، برنامه دفتر مدیر حضور

 

 نامه شیوه تصویب :4 ماده

 

 .است االجرا الزم تصویب و از تاریخ رسید سازمان رئیسه هیأت تصویب به 22/1۰/1393تاریخ در ماده 4 در نامه شیوه این 



 

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان سال برگزیده گرپژوهش انتخاب نامه شیوه
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 سازمان علمی هیات اعضای به (Grant) پژوهانه اعطای نامه هشیو

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش

  
 09/10/1392 زمان تصویب:

 09/10/1392 زمان اجرا:

 رییسه سازمان هیات 166جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان علمی هیات اعضای به (Grant) پژوهانه اعطای نامه شیوه

 
 بسمهتعالی

 مقدمه
 
 پژوهانه اعطای نامه شیوه سازمان، علمی هیات اعضای پژوهشی و علمی های فعالیت ارتقاء و توسعه برای تسهیالت ایجاد منظور به   

(Grant)  و پژوهشی دستاوردهای ارزیابی ضوابط نامه شیوه این رد .است شده تدوین و تهیه سازمان فناوری توسعه معاونت توسط 

 .است شده مشخص مذکور اعتبار کرد هزینه موارد

 

  اهداف :1 ماده
 
  سازی تجاری اولویت با کاربردی های پژوهش اجرای راستای در خصوصا پژوهشی های فعالیت ارتقای و توسعه به کمک -1-1

  فناوری و علم تولید به علمی هیات اعضای تشویق و حمایت -1-2

  سازمان پژوهشی مالی منابع از بهینه استفاده و وری بهره میزان افزایش -1-3

  سازمان علمی هیات اعضای پژوهشی های فعالیت تسهیل -1-4

 

 پژوهانه اعطای از انتظار مورد دستاوردهای :2 ماده

  

 (سازمان از خارج از کامل اعتبار با) ارجاعی های پروژه جذب -2-1

  نتایج سازی تجاری هدف با کاربردی های طرح اجرای تسهیل -2-2

  (ISC) پژوهشی -علمی یا (ISI) المللی بین معتبر مجالت در علمی مقاالت انتشار -2-3

  کشور از خارج و داخل معتبر علمی مجامع در مقاله ارائه -2-4

  سازمان از تأییدی طرح گواهی اخذ ای کشور داخل در اختراع ثبت -2-5

 تخصصی و علمی کتب انتشار -2-6

 

  پژوهشی دستاوردهای به دهی امتیاز نحوه: 3 ماده

 
 محاسبه نامه آیین با مطابق ها آن امتیاز و بوده قبول مورد های فعالیت جزء ارتقاء نامه آیین 3 ماده در شده ذکر های فعالیت کلیه

 .شد خواهد

 

  پژوهشی امتیازات محاسبه نحوه :۴ ماده

 

 ضریب اساس بر و محاسبه اند کرده استفاده پژوهانه از که علمی هیات اعضای از یک هر های فعالیت سال هر ماه مهر ابتدای در

 .شد خواهد تعیین بعد سال پژوهانه شود، می آورد بر سال هر برای که امتیاز هر ریالی
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 پژوهانه از استفاده موارد :۵ ماده

 

 :نماید هزینه زیر موارد در را خود وهانهپژ توانند می علمی هیات عضایا

  آنالیزها و آزمایشات اولیه، مواد هزینه -5-1 

  آزمایشگاهی وسایل و تجهیزات خرید -5-2

 (ISC)  پژوهشی -علمی یاو  (ISI) المللی ینب معتبر مجالت در مقاله چاپ هزینه -5-3

  سازمان در تاییدی طرح یا و کشور داخل در اختراع ثبت هزینه -5-4

  کشور از خارج یا داخل منابع از علمی مقاالت یا تخصصی کتب خرید -5-5

  کشور از خارج یا داخل در معتبر علمی های انجمن در عضویت حق -5-6

  دانشجو و علمی هیات عضو کشور داخل آموزشی های دوره یا (ها کنفرانس) علمی مجامع در نام ثبت هزینه -5-7

  پروژه جذب جهت صنایع از بازدید و مسافرت های هزینه پرداخت -5-8

  سازمان شورای مصوب تخصصی کتب انتشار هزینه -5-9

  اسکنر و پرینتر ،(Desk Top)ترکامپیو خرید هزینه  -5-10

 دفتری ملزومات خرید هزینه -5-11

 هیات در تصویب صورت در و بررسی مربوط نامه آیین اساس بر کشور از خارج علمی مجامع در شرکت و نام ثبت هزینه :1 تبصره

 .است تامین قابل سازمان رئیسه

 .شود یم محسوب سازمان اموال جزء شده خریداری ... و کتب وسایل، تجهیزات، کلیه :2 تبصره

 .است الزامی شده، هزینه موارد مثبته اسناد ارائه مالی حساب تسویه برای :3 تبصره

 .باشد نمی مجاز مشابه موارد سایر و تبلت تاپ، لپ خرید :۴ بصرهت

 .باشد نمی مجاز دانشجویان یا و سازمان از خارج سازمان، پرسنل شامل ها طرح همکاران به الزحمه حق پرداخت :۵ تبصره

 

 اجرا بر نظارت :۷ ماده

 

 .باشد می سازمان فناوری توسعه معاونت عهده بر نامه شیوه این اجرای حسن بر نظارت 

 

 نامه شیوه تصویب :۸ ماده

 

  االجرا الزم تاریخ این از و رسید سازمان رئیسه هیات تصویب به 9/10/1392 تاریخ در تبصره 5 و ماده 8 در نامه شیوه این 

 است.
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 (Grant)  پژوهانه اعطای نامه موافقت

 طرفین: 1 ماده

 

   ..................................... آقای/ خانم نمایندگی به ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان فناوری توسعه معاونت بین نامه موافقت این

 پژوهشکده علمی هیات عضو   ..................................... آقای  / خانم و طرف یک از شود می نامیده" معاونت" پس این از که

 .گردد می منعقد دیگر طرف از شود، می نامیده "پژوهشگر"پس این از که........................... 

  

 موضوع :2 ماده

 

 ارتقاء و توسعه برای تسهیالت ایجاد منظور به پژوهشگر به( پژوهشی اعتبار) پژوهانه اعطای از است عبارت نامه موافقت موضوع 

  ی.پژوهش و علمی های فعالیت

 

 مبلغ: 3 ماده

 

 دانشجویان نامه پایان به کمک عنوان به ریال ....................... شامل پژوهشی اعتبار ریال ................. مبلغ نامه موافقت این اساس بر 

 معاونت دولتی حساب در مبلغ این است ذکر شایان. گیرد می قرار پژوهشگر اختیار در پژوهانه بابت ریال ......................... و سازمان

 .باشد می کرد هزینه قابل مثبته اسناد ارائه قبال در که دارد قرار

 

 مدت :۴ ماده

 

 از بخشی یا تمام تاریخ این تا که صورتی در است بدیهی .است اعتبار دارای سال یک مدت به آن انعقاد تاریخ از نامه موافقت این

 .بود نخواهد بعد دوره برای کردن ذخیره یا استفاده قابل باشد، نشده هزینه پژوهشی اعتبار

 

  استفاده ضوابط: ۵ ماده

 

 ذکر به الزم .باشد می سازمان رئیسه تاهی 09/10/1392 مصوب نامه شیوه با مطابق پژوهشی اعتبار از استفاده ضوابط و شرایط

 .شد خواهد ارزیابی مذکور نامه شیوه مطابق پژوهشگر پژوهشی و علمی های فعالیت نامه موافقت مدت پایان در است

 

 نامه موافقت انعقاد :6 ماده

 .است واحد اعتبار دارای آن های نسخه تمامی و رسید طرفین امضای به نسخه 4 در و ماده 6 در نامه موافقت این 

 

 پژوهشگر
 

 خانوادگی نام و نام

 معاونت
 

 خانوادگی نام و نام

 امور خهنس  -4                    پژوهشکده نسخه  -3                       پژوهشگر نسخه -2                       معاونت نسخه -1

  مالی
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  کشور از خارج المللی بین علمی مجامع در شرکت نامه شیوه

  
 

 27/11/1393 زمان تصویب:

 27/11/1393 زمان اجرا:

 سازمان امنای هیات 4دوره  2شماره جلسه  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 کشور از خارج المللی بین علمی مجامع در شرکت نامه شیوه

 
 بسمهتعالی

 مقدمه

 

 جدید تخصصی های زمینه و ها راه شناسایی علمی، مجامع در سازمان تخصصی های توانمندی و تحقیقات نتایج ارائه منظور به   

 نهادهای با مشترک فناوری توسعه و تحقیقاتی های همکاری شرایط نمودن فراهم چنین هم و سازمان پژوهشی های فعالیت با مرتبط

 در خود کارشناسان و علمی هیات اعضای شرکت از سازمان توسعه، حال در های فناوری مصرف بازار شناسایی و راستا هم تخصصی

 .نماید می حمایت نامه شیوه این شرح به کشور از خارج المللی بین علمی مجامع

 

 :عاریفت

 

 استخدامی وضعیت با سازمان کارشناسان و باالتر و استادیار پژوهشی، مربی علمی مرتبه بودن دارا با علمی هیات اعضایی: تقاضم

 .شود می شامل را قطعی رسمی و آزمایشی رسمی پیمانی،

 -آسیا اروپا،) ای منطقه مورد حسب و المللی بین علمی های گردهمایی و سمینارها ها، سمپوزیوم ها، کنفرانس به :علمی مجامع

 .شود می اطالق گردد، می برگزار خارجی کشورهای در که (اقیانوسیه

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان :سازمان

  فناوری توسعه معاونت :معاونت

 

  متقاضیان شرایط :1 ماده
 
 .باشد داشته کافی تسلط تقاضا، مورد علمی مجمع در استفاده مورد زبان به باید متقاضی -1-1

 .باشد داشته مستقیم ارتباط متقاضی تخصصی و تحصیلی رشته و فعالیت با باید علمی مجمع موضوع -1-2

 علمی مجامع در نامه شیوه این طبق سازمان اعتبارات از استفاده با تواند می بار یک تنها سال یک طول در متقاضی هر -1-3

 .نماید شرکت المللی بین

 در شرکت فاصل حد در باید پوستر، صورت به چه و (Oral Presentation) سخنرانی صورت به چه مقاله ارائه جهت متقاضی -1-4

 مقاله یک یا و سازمان های طرح تصویب و ارزیابی مرکزی شورای مصوب پژوهشی طرح یک حداقل دارای المللی بین کنفرانس دو

 .باشد پژوهشی -علمی

 کمیته موافقت سازمان، رئیسه هیات در ایشان درخواست تصویب از پس بایست می ،باشد کارشناس متقاضی چنانچه :1 تبصره

 کسب فناوری و تحقیقات علوم، وزارت المللی بین علمی های همکاری دفتر طریق از را دولت کارکنان خارجی سفرهای بر نظارت

 .نماید

 حتی) توانند نمی( کارشناس چه و علمی هیات عضو چه) متقاضی دو (پوستر ای سخنرانی صورت به) مقاله یک ارائه برای :2 تبصره

 .دهند ارائه خواست در (بودن شرایط حائز صورت در



 

  کشور از خارج المللی بین علمی مجامع در شرکت نامه  شیوه

 

 

254 

 علمی مجمع در شرکت به مجاز صورت این غیر در .باشد معوق پژوهشی طرح دارای نباید درخواست هنگام به متقاضی :3 بصرهت

 .شد نخواهد بررسی وی درخواست و نبوده

  علمی مجمع و مقاله عمومی شرایط :2 ماده
 
 .باشد علمی مجمع برگزارکننده سوی از رسمی و قطعی پذیرش دارای باید مقاله -2-1

 مقاله نویسندگان ای نویسنده توسط کشور از خارج المللی بین علمی مجمع هیچ در قبال مشابهی مقاله یا شده پذیرفته مقاله -2-2

 .باشد نشده منتشر

 .باشد مربوط پژوهشکده علمی شورای یدیتا مورد متقاضی تخصص با آن ارتباط و نگارش نحوه و علمی نظر از مقاله -2-3

 .باشد سازمان تحقیقاتی های فعالیت زمینه در مقاله موضوع -2-4

 .باشد شده درج مربوط پژوهشکده و سازمان کامل نام مقاله عنوان در -2-5

 یا جهان سطح در کننده برگزار شهرت مانند معیارهایی اعتبار، مالک. باشد المللی بین علمی اعتبار دارای باید مجمع -2-6

  .است ... و گذشته های سال در برگزاری سابقه داوری، مبنای بر پذیرش نحوه بودن، المللی بین

 علمی مجمع (Proceedings) مقاالت مجموعه در (Full Paper) کامل طور به بایست می پوستر یا سخنرانی از اعم مقاالت کلیه -2-7

 ارائه معاونت به نظر مورد علمی مجمع در شرکت از پس آن اصل نسخه و برسد چاپ به Soft Copy یا Hard Copy صورت به

 مجاز ،باشند می دکتری مقطع در تحصیل به مأمور سازمان طرف از که پژوهشی مربی مرتبه در علمی هیات اعضای :4 تبصره .شود

 .هستند دکتری نامه پایان از مستخرج مقاله ارائه به

 مقاله یا و بوده، پروژه آن اصلی همکار یا مجری دهنده، ارائه که سازمان پژوهشی های پروژه از مستخرج باید مقاله :۵ تبصره

 .باشد بوده آن مشاور یا راهنما استاد وی که ای نامه پایان از مستخرج

 

  علمی مجمع در شرکت های هزینه :3 ماده

 
 مسافرتی، بیمه هزینه ،ماموریت حق اقامت، هزینه نام، ثبت هزینه برگشت، و رفت بلیط شامل کشور از خارج سفر های هزینه -3-1

 توسط بررسی از پس متقاضی، درخواست به توجه با که است کشور از خروج عوارض هزینه و روادید صدور هزینه غذا، هزینه

 مابقی تواند می متقاضی. شود می پرداخت (تومان میلیون 5ریال ) 000/000/50 سقف تا سازمان رئیسه هیات در تصویب و معاونت

  .نماید پرداخت شخصی هزینه یا و جاری بیرونی طرح پژوهانه، محل از را شده انجام هزینه

 قابل روز 5 مدت حداکثر و برگشت و رفت برای روز 2 عالوه به علمی مجمع خاتمه و شروع تاریخ براساس: ماموریت حق -3-2

 .است پرداخت و محاسبه

 .نماید می عمل سازمان رئیسه هیات مصوبه و شده بینی پیش اعتبارات به توجه با فوق یها هزینه برای معاونت -3-3

 .گردد می پرداخت و تأمین نفر یک عزیمت هزینه تنها مقاله، هر ارائه و حضور برای -3-4

 ،سفر گزارش ارائه به موکول ها آن کامل حساب تسویه و باشد می الحساب على صورت به متقاضی به پرداختی یها هزینه کلیه -3-5

 .باشد می ... و اقامت هزینه مدارک نام، ثبت گواهی هواپیما، بلیط الشه شده، چاپ مقاالت مجموعه اصل ارائه

 سازمان به را دریافتی وجوه کلیه باید ،نشود مأموریت انجام به موفق هردلیل به و نماید دریافت وجهی متقاضی چنانچه -3-6

 ... و نام ثبت هزینه کشور، از خروج عوارض ویزا، صدور مانند ییها هزینه پرداخت برای مسئولیتی گونه هیچ سازمان و دارد مسترد

 .داشت نخواهد

 .گیرد نمی قرار اقدام و بررسی مورد متقاضی بعدی خواست در 5-3 بند اجرای زمان تا :۶ تبصره



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 
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 مربوط ضوابط و مقررات برابر ... و مطالعاتی سفرهای و آموزشی یها دوره و علمی بازدیدهای و ها نمایشگاه در حضور برای :7 تبصره

 .شد خواهد عمل

 کار گردش :4 ماده

  
 ماه 2 حداقل و ضمیمه را ذیل مدارک و تکمیل را( 1  شماره پیوست) علمی مجامع در شرکت پرسشنامه باید متقاضیان کلیه -4-1

 .نمایند تحویل معاونت به پژوهشکده طریق از مجمع برگزاری از قبل

 .باشد شده قید دهنده ارائه شخص توسط مقاله پذیرش آن در که مجمع کننده برگزار از معتبر نامه دعوت یا و پذیرش -4-1-1

 علمی مجمع در استفاده مورد زبان یا انگلیسی زبان به (Full Paper) شده ارائه مقاله از کامل نسخه یک -4-1-2

  پژوهشکده علمی شورای مصوبه -4-1-3

. نماید می مطرح سازمان رئیسه هیات در را متقاضی درخواست بودن، شرایط حائز صورت در مدارک، بررسی از پس معاونت -4-2

 .شوند می داده عودت نباشند، شده ذکر شرایط دارای که ییها درخواست است بدیهی

 .باشد مشخص ها، آن یها هزینه اعتبار تأمین محل که دهد می قرار بررسی مورد را تقاضاهایی تنها سازمان رئیسه هیات -4-3

 صدور یا و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت المللی بین و علمی یها همکاری دفتر با مکاتبه جهت شده، تأیید های درخواست -4-4

 معاونت به اقدامات سایر جهت و سازمان الملل بین یها همکاری کل مدیر دفتر به متقاضی درخواست مورد التین یها نامه معرفی

 .شود می فرستاده

 حکم صدور به نسبت معاونت درخواست طبق و سهییر هیات مصوبه براساس سازمان انسانی منابع و پشتیبانی معاونت -4-5

 .کند می اقدام مربوط یها هزینه الحساب على پرداخت و مأموریت

 :بازگشت از پس روز 15 مدت ظرف حداکثر است موظف متقاضی -4-6

 (2 شماره پیوست) سفر گزارش کاربرگ -الف

 علمی مجمع به مربوط اطالعات سایر و مقاالت مجموعه -ب

 از خروج عوارض هزینه و ویزا صدور هزینه نام، ثبت هزینه هتل، هزینه هواپیما، بلیط الشه شامل) سفر هزینه مدارک -ج

 ( کشور

 ضوابط طبق ذیربط، واحدهای به اطالعات توزیع و مدارک بررسی از پس معاونت. نماید تحویل معاونت به پژوهشکده طریق از را

 .کند می اقدام ریالی و ارزی حساب تسویه برای الزم مجوز صدور به نسبت

 در متقاضی شرکت از حاصل علمی مشترک همکاری یها زمینه چنین هم و جدید یها ایده سفر، گزارش در ستا ضروری -4-7

 .شود مشخص علمی مجمع

 .نماید می اقدام متقاضی با حساب تسویه به نسبت موجود مدارک و معاونت از صادره مجوز به توجه با مالی امور -4-8

 توسط علمی سخنرانی یک ایراد ترتیب معاونت هماهنگی با است الزم ذیربط پژوهشکده پژوهشگران، سایر استفاده منظور به -4-9

 .نماید اقدام مجمع نتایج ارائه به نسبت متقاضی و نموده فراهم را متقاضی

 قرار معاونت اختیار در اسناد مرکز و کتابخانه در ضبط جهت بایست می باشد که صورتی هر به مقاالت مجموعه اصل نسخه -4-10

 .گیرد

 را ذیل موارد از یکی بتوانند کارشناسان یا علمی هیات اعضای از یک هر چنانچه المللی بین ارتباطات گسترش منظور به :۸ تبصره

 یک در نامه شیوه این مفاد از خارج معاونت تشخیص با و تشویقی صورت به توانند می موضوع اهمیت به توجه با .نمایند محقق

  :نمایند شرکت المللی بین معتبر آموزشی دوره یک یا و همایش

  سازمان در المللی بین معتبر همایش یک برگزاری -1
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 کارگاه بودن ارزشمند مالک است ذکر شایان) سازمان در خارجی سازمان یک با معتبر المللی بین مشترک کارگاه یک برگزاری -2

 کامال کارگاه برگزاری از حاصل درآمدهای و ها هزینه چنین هم .باشند نفر 10 از تر کم نباید بیرونی کنندگان شرکت که است این

 (.باشد مشخص

 سازمان در سخنرانی ایراد جهت خارجی کلیدی سخنران یک از دعوت -3

  سازمان در مطالعاتی فرصت دوره گذراندن برای استاد جذب -4

 المللی بین تحقیقاتی همکار جذب -5

  المللی بین تحقیقاتی مرکز یا دانشگاه یک با معتبر مشترک مجله یک چاپ خصوص در نامه تفاهم انعقاد -6

 المللی بین و تخصصی یها ارگان اعتبار با تحقیقاتی قرارداد انعقاد -7

 علوم، وزارت در ذیربط واحدهای با مکاتبه سازمان، رئیسه هیات در متقاضیان درخواست بررسی مراحل به توجه با :9 تبصره

 ارائه مجمع برگزاری از قبل ماه 2 از تر کم که ییها درخواست ویزا، صدور مراحل ویژه به سازمان چنین هم و فناوری و تحقیقات

 .گردند می عودت شوند،

 

 

 امنای هیات چهارم دوره از جلسه دومین در و تدوین پیوست 2 و تبصره 9 ماده، 4 مقدمه، یک در دستورالعمل این

 .باشد می االجرا الزم تصویب تاریخ از و رسید تصویب به 27/11/1393 مورخ سازمان
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 تعالی باسمه

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان

 کشور خارج علمی مجامع در شرکت پرسشنامه

 

  متقاضی مشخصات -1
 
   :پژوهشکده  :                                                                 خانوادگی نام و نام   

 مدرک آخرین

 :تحصیلی

   رشته تحصیلی: 

 استاد   دانشیار  استادیار  مربی :علمی مرتبه

  رسمی قطعی  رسمی آزمایشی  پیمانی  :       استخدامی وضعیت

                                                               

                                                                                                                    

 :خارجی های زبان به آشنایی  -2

 ضعیف متوسط خوب خارجی زبان

    انگلیسی

    فرانسه

     آلمانی

     (شود ذکر) سایر

 

 س:کنفران مشخصات -3

 

      :کنفرانس کامل نوانع

   ..................................شهر ......................................کشور :برگزاری محل

      :برگزاری زمان

  لغایت                  از :میالدی تاریخ لغایت                از :شمسی تاریخ

    ندارد                دارد  :مقاالت داوری کمیته کنفرانس

 سایر )ذکر شود(    آلمانی       فرانسه        انگلیسی :کنفرانس زبان

 .فرمائید ذکر مشخصأ را مراتب کننده برگزار توسط هزینه تامین صورت در
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 :مقاله ارائه وضعیت -4

 
     پوستر سخنرانی     :مقاله ارائه نحوه

     مقاله خالصه  کامل مقاله :صورت  مقاله به ارائه

    شد نخواهد چاپ  شد خواهد چاپ  کنفرانس مقاالت مجموعه در مقاله

    باشد نمی  باشد می مقاله ضمیمه خالصه /کامل مقاله

   است شدهن ارائه  است شده ارائه کنفرانس کنندهربرگزا سوی از قطعی و رسمی پذیرش

  چهارم نفر  فرسومن  نفردوم  اول نفر شده ارائه مقاله در متقاضی وضعیت

   است نگردیده درج  است گردیده درج مقاله در سازمان کامل نام

 

 

 

 :مقاله عنوان -5

 

 :فارسی 

 :انگلیسی

  
 :مقاله استخراج منبع -6

 

   پژوهشی طرح اجرای                دکتری دوره نامه پایان

   موارد سایر                     بیرونی طرح اجرای

 :  دکتری نامه پایان عنوان

 :طرح کد:                                  طرح عنوان

  :موارد سایر

  همکار                اصلی همکار               مجری :            طرح اجرای در متقاضی سمت -7

 
 

  سمینار /کنفرانس در شرکت سوابق -8

ف
دی

ر
 

 عنوان کنفرانس/سمینار

 هدف از شرکت

 کشور میزبان

 تاربخ تامین کننده هزینه
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 :پژوهشکده علمی شورای مصوبه
 

  باشد مین  باشد می متقاضی تخصص با ارتباط در علمی مجمع موضوع-1

 ای منطقه/ المللی بین سطح در علمی گردهمایی /کنفرانس/ سمینار علمی اعتبار -2

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

  ندارد قرار  دارد قرار : سازمان های فعالیت با ارتباط در شده ارائه مقاله موضوع -3

  نیست تائید مورد  است تائید مورد  ی:علم مجمع در متقاضی شرکت -4

    

 رئیس امضای و نام  

 :پژوهشکده

 

 

  :تاریخ  

   :پژوهشکده علمی شورای اعضای امضای و نام

1-  5-  

2-  6-  

3-   7-  

4-  8-  
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 علمی سفر گزارش کاربرگ

 .است الزامی درخواستی فیلدهای تکمیل :تذکر

   :هیات رئیسه مصوبه تاریخ و شماره

  سمت: :خانوادگی نام و نام

   :مدیریت /پژوهشکده نام

  کشور/ شهر تاریخ سفر:

   موضوع سفر:

  بازدید  خارجی همایش در شرکت  داخلی همایش در شرکت

 سایر   کارگاه در شرکت  نمایشگاه در شرکت

 توضیح سایر:

 
  

 ن(:مکا زمان، ، نام شامل/ .... )همایش عنوان

 
 

 :شده ارائه سخنرانی /پوستر /مقاله عنوان

 
  

 :خالصه

 

 

  

   :ضمائم

  مقاله  کتاب  فشرده لوح

 سایر   اسالید تصویر  پوستر تصویر

 :سایر توضیح

 
  

 امضاء  ه:کنند تهیه خانوادگی نام و نام
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 :ظاهری مشخصات بازیابی شماره. شود می تکمیل کتابخانه توسط قسمت این 

 شماره بازیابی:

 مشخصات ظاهری:

 

 شرح ضمائم:

 

 

 یادداشت:

 

 

 شماره ثبت: تعداد نسخه:

 تاریخ ورود اطالعات: واردکننده اطالعات:

 

  



 

  کشور از خارج المللی بین علمی مجامع در شرکت نامه  شیوه

 

 

262 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  کشور داخل معتبر علمی مجامع در شرکت نامه شیوه

 
 

 27/11/1393 زمان تصویب:

 27/11/1393 زمان اجرا:

 سازمان امنای هیات 4دوره  2جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

 معاونت توسعه فناوری
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 کشور داخل معتبر علمی مجامع در شرکت نامه شیوه
 

 بسمهتعالی

 مقدمه
  

 آخرین با آشنایی کشور، داخل معتبر علمی مجامع در سازمان تخصصی های توانمندی و پژوهشی یها فعالیت ارائه منظور به   

 علمی مجامع در خود کارشناسان و علمی هیات اعضای از سازمان متخصصان، دیگر با نظر تبادل و پژوهشی و علمی دستاوردهای

 .کند می حمایت نامه شیوه این شرح به کشور داخل معتبر

 

 تعاریف:

 استخدامی وضعیت با سازمان کارشناسان و باالتر و استادیار پژوهشی، مربی علمی مرتبه بودن دارا با علمی هیات اعضای متقاضی:

 .شود می شامل را قطعی رسمی و آزمایشی رسمی پیمانی، قراردادی،

 داخلی آموزشی های کارگاه و داخلی پژوهشی و آموزشی مدت کوتاه یها دوره کشور، داخل معتبر علمی مجامع علمی: مجمع

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان سازمان:

  فناوری توسعه معاونت معاونت:

 

  متقاضیان شرایط :1 ماده
 
 علمی مجمع در شرکت به مجاز صورت این غیر در .باشد معوق پژوهشی طرح دارای نباید درخواست ارائه هنگام به متقاضی -1-1

 .شد نخواهد بررسی وی درخواست و نبوده

 .نمایند استفاده نامه شیوه این اعتبارات از توانند نمی متقاضی نفر دو مقاله یک ارائه برای -1-2

 

 علمی مجمع و مقاله عمومی : شرایط2 ماده

  

  .باشد داشته مستقیم ارتباط متقاضی تخصصی و تحصیلی رشته و فعالیت با باید علمی مجمع موضوع -2-1

  .باشد علمی کمیته دارای باید مجمع -2-2

 .باشد علمی مجمع کننده برگزار سوی از قطعی پذیرش دارای باید قالهم -2-3

 .باشد نشده منتشر مقاله نویسندگان یا نویسنده توسط دیگری علمی مجمع هیچ در قبال شده پذیرفته مقاله -2-4

 .باشد مربوط دهپژوهشک علمی شورای تائید مورد متقاضی تخصص با آن ارتباط و نگارش نحوه و علمی نظر از مقاله -2-5

  .باشد سازمان تحقیقاتی های فعالیت زمینه در مقاله موضوع -2-6

  .باشد شده درج مربوط پژوهشکده و سازمان کامل نام مقاله عنوان در -2-7

 .برسد چاپ به Soft Copy یا Hard Copy صورت به مقاالت مجموعه کتابچه در مقاله -2-8

 عهده بر کارگاه کنندهبرگزار اعتبار تأیید .گردد برگزار مؤسسه پژوهشگاه، انجمن، معتبر، دانشگاه یا مراکز توسط کارگاه -2-9 

 .باشد می پژوهشکده علمی شورای

 .برسد پژوهشکده علمی شورای تأیید به آن بودن تخصصی .باشد تخصصی فوق یا تخصصی و نبوده عمومی کارگاه موضوع -2-10
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  علمی مجمع در شرکت های هزینه :3 ماده 
 
 غذا هزینه و ماموریت حق اقامت، هزینه نام، ثبت هزینه برگشت، و رفت بلیط شامل علمی مجامع در شرکت یها هزینه -3-1

 سقف تا سازمان رئیسه هیئت در تصویب و معاونت توسط تصویب و بررسی از پس متقاضی، درخواست به توجه با که باشد می

 بیرونی طرح پژوهانه، محل از را شده انجام هزینه مابقی تواند می متقاضی. شود می پرداخت( تومان میلیون یکریال ) 000/000/10

 .نماید پرداخت شخصی هزینه یا و جاری

 .نماید می عمل سازمان رئیسه هیات مصوبه و شده بینی پیش اعتبارات به توجه با فوق یها هزینه برای معاونت -3-2

  .گردد می پرداخت و تأمین نفر یک عزیمت هزینه تنها مقاله، هر ارائه و حضور برای -3-3

 سفر، گزارش ارائه به موکول ها آن کامل حساب تسویه و باشد می الحساب على صورت به متقاضی به پرداختی یها هزینه کلیه -3-4

 .باشد می...  و اقامت هزینه مدارک نام، ثبت گواهی بلیط، الشه شده، چاپ مقاالت مجموعه اصل

 سازمان به را دریافتی وجوه کلیه باید ،نشود مأموریت انجام به موفق هردلیل به و نماید دریافت وجهی متقاضی چنانچه -3-5

 .داشت نخواهد ... و نام ثبت هزینه مانند ییها هزینه پرداخت برای مسئولیتی گونه هیچ سازمان و دارد مسترد

 عضو هر برای سال در تخصیصی اعتبار حداکثر ولی نبوده محدود مجامع در علمی هیات عضو سالیانه شرکت دفعات تعداد :1 تبصره

 .باشد میریال  000/000/10ا جمع علمی هیات

 .گیرد نمی قرار اقدام و بررسی مورد متقاضی بعدی درخواست 4 -3 بند اجرای زمان تا :2 تبصره

 

  کار گردش :4 ماده
 
 و تکمیل را( 1 شماره پیوست) علمی مجامع در علمی هیات اعضای شرکت مجوز اخذ و درخواست فرم باید متقاضیان کلیه -4-1

 تحویل معاونت به پژوهشکده طریق از مجمع برگزاری از قبل ماه 1 حداقل شده ارائه مقاله از نسخه یک و پذیرش نامه همراه به

 .نمایند

 .نماید می مطرح سازمان رئیسه هیات در را متقاضی درخواست بودن، شرایط حائز صورت در مدارک، بررسی از پس معاونت -4-2

 .شوند می داده عودت نباشند، شده ذکر شرایط دارای که هایی درخواست است بدیهی

 حکم صدور به نسبت معاونت درخواست طبق و یسهیر هیات مصوبه اساس بر سازمان انسانی منابع و پشتیبانی معاونت -4-3

 .کند می اقدام مربوط یها هزینه الحساب على پرداخت و مأموریت

 بازگشت از پس هفته یک مدت ظرف حداکثر است موظف متقاضی -4-4

 (2 شماره پیوست) سفر گزارش -الف

 علمی مجمع به مربوط اطالعات سایر و مقاالت مجموعه  -ب

  ... و اقامت هزینه به مربوط مستندات برگشت، و رفت بلیط شامل سفر اسناد اصل -ج

 ضوابط طبق ذیربط، واحدهای به اطالعات توزیع و مدارک بررسی از پس معاونت. نماید تحویل معاونت به پژوهشکده طریق از را

 .کند می اقدام حساب تسویه برای الزم مجوز صدور به نسبت

 .نماید می اقدام متقاضی با حساب تسویه به نسبت موجود مدارک و معاونت از صادره مجوز به توجه با مالی امور -4-5

 قرار معاونت اختیار در اسناد مرکز و کتابخانه در ضبط جهت بایست می باشد که صورتی هر به مقاالت مجموعه اصل نسخه -4-6

 .گیرد
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 امنای هیات چهارم دوره از جلسه دومین در و تدوین پیوست 2 و تبصره 2 و ماده 4 مقدمه، یک در دستورالعمل این

 .باشد االجرا می الزم تصویب تاریخ از و رسید تصویب به 27/11/1393 مورخ سازمان
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 تعالی باسمه

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت

 ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان

 کشور داخل علمی مجامع در شرکت پرسشنامه

 

  متقاضی مشخصات -1
 
   :پژوهشکده  :                                                                 خانوادگی نام و نام   

 مدرک آخرین

 :تحصیلی

   رشته تحصیلی: 

 استاد   دانشیار  استادیار  مربی :علمی مرتبه

  رسمی قطعی  رسمی آزمایشی  پیمانی  :       استخدامی وضعیت

                                                               

                                                                                                                    

 س:کنفران مشخصات -2

 

      :کنفرانس کامل نوانع

     :برگزاری محل

      :برگزاری زمان

    ندارد                دارد  :مقاالت داوری کمیته کنفرانس

 

 :در کنفرانس مقاله ارائه -3

 
     پوستر سخنرانی  :مقاله ارائه نحوه

 شد نخواهد چاپ  شد خواهد چاپ  کنفرانس مقاالت مجموعه در مقاله
 

  

  طرح پژوهشی  پایان نامه دکتری یا کارشناسی ارشد  منبع استخراج مقاله:

    نام پایان نامه یا طرح پژوهشی: 

     اجرای پروژه: در متقاضی سمت

 

 شرکت در کارگاه: -4

  

 عنوان کارگاه:

 تاریخ برگزاری کارگاه:
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 نام موسسه یا دانشگاه برگزارکننده کارگاه:

 های کارگاه: خالصه برنامه

 

  کارگاه /کنفرانس در شرکت سوابق -5 

ف
دی

ر
 

 برگزارکننده کارگاهعنوان کنفرانس/

 تاربخ تامین کننده هزینه

ان
زم

سا
ده 

نن
رک

گزا
بر

 

یر
سا

 

 خاتمه شروع

وز
ر

ال ماه 
س

 

وز
ر

ال ماه 
س

 

            

            

            

 

 :پژوهشکده علمی شورای مصوبه
 

  باشد مین  باشد می متقاضی تخصص با ارتباط در علمی مجمع موضوع-1

       باشد مین                            باشد میمورد تایید                                علمی مجمع علمی اعتبار -2

  نیست تائید مورد  است تائید مورد  ی:علم مجمع در متقاضی شرکت -3

 

 :پژوهشکده علمی شورای اعضای امضای و نام

  

1-  4-  

2-  5-  

3-   6-  
 

 :پژوهشکده رئیس امضای

 

 :تاریخ           
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 علمی سفر گزارش کاربرگ

 .است الزامی درخواستی فیلدهای تکمیل :تذکر

   :هیات رییسه مصوبه تاریخ و شماره

  سمت: :خانوادگی نام و نام

   :مدیریت /پژوهشکده نام

  کشور/ شهر تاریخ سفر:

   موضوع سفر:

  بازدید  خارجی همایش در شرکت  داخلی همایش در شرکت

 سایر   کارگاه در شرکت  نمایشگاه در شرکت

 توضیح سایر:

 
  

 ن(:مکا زمان، ، نام شامل/ .... )همایش عنوان

 
 

 :شده ارائه سخنرانی /پوستر /مقاله عنوان

 
  

 :خالصه

 

 
  

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 دستورالعمل ترفیع

 
 

 18/10/1396 زمان تصویب:

 1/1/1397 زمان اجرا:

 هیات امنای سازمان 17جلسه شماره  مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی آئین دستورالعمل اجرایی

  پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانسازمان 

 

اجرایی اعضاای هیا ت علمای ساازمان،      -های پژوهشی، حمایتی، آموزشی و خدمات علمی : به منظور ارزیابی صحیح فعالیتمقدمه

 گردد.   شرح زیر تهیه و تدوین می دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع به 

 

ناماه اساتادامی اعضاای هیا ت      علمی پژوهشی سازمان مطابق آیاین : ساعات خدمت موظف پژوهش و وظایف اعضای هی ت 1ماده 

 باشد. علمی سازمان می

 

: هر عضو هی ت علمی موظف است درخواست ترفیع خود را در تاریخ استحقاق آن به همراه تمامی مادار  و متاتندات، باه    2ماده 

لمی بایتتی در دوره زمانی ترفیع ساالنه مرباوط رارار   های مورد درخواست عضو هی ت ع مدیر گروه مربوط ارائه نماید. تمامی فعالیت

ماه از تاریخ استحقاق ترفیع، بایتتی دالیل ت خیر به هماراه درخواسات ترفیاع ارائاه گاردد.       3داشته باشد. در صورت ت خیر بیش از 

 افتد.تاریخ اجرای حکم به همان میزان به تعویق می

 

حمایتی، آموزشی و اجرایی هریک از اعضای هی ت علمی براساس فرم درخواست ترفیاع  های پژوهشی،  : ارزیابی اولیه فعالیت3ماده 

ایان   4های پژوهشی انجام گرفته و پس از بررسی و امتیاازدهی در ممیتاه منتااژ پژوهشاکده وموماوه مااده        توسط مدیران گروه

 گردد.  عمل( ارسال میاین دستورال 5دستورالعمل( با ت ئید رئیس پژوهشکده به ممیته ترفیع وموموه ماده 

: ممیته منتاژ پژوهشکده، متشکل از رئیس پژوهشاکده ورئایس جلتاه(، معااون پژوهشاکده ودبیار جلتاه(، مادیر گاروه          4ماده 

 باشد. نفر از اعضای هی ت علمی سازمان با تاصص مرتبط با گرایش متقامی می 2پژوهشی مربوط و 

 

: ممیته ترفیع موموه دستورالعمل اجرایی خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هی ت علمی آموزشی و پژوهشی،  متشاکل  5ماده 

از معاون توسعه فناوری ورئیس ممیته(، مدیر مل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش، یک نفار از اعضاای هیا ت علمای باه انتااا        

باشد، مه بررسای نهاایی    پیشنهاد معاون توسعه فناوری و با حکم رییس سازمان میرئیس سازمان و دو نفر از اعضای هی ت علمی به 

 عهده خواهند داشت.   ترفیع اعضای هی ت علمی را به

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای سازمان  -1پیوست شماره 

)موضوع مصوبه دستور پانزدهم( 18/10/98پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مورخ   
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: نتیجه ارزیابی ترفیع توسط معاونت توسعه فنااوری باه معااون پشاتیبانی و مناابع انتاانی جهات ارادام الزم و باه رئایس           6ماده 

روز مااری پاس از    15شود. عضو هی ت علمی حق دارد ظار  مادت حادام ر     هی ت علمی ارسال می پژوهشکده جهت ابالغ به عضو

بایتت در اولین جلته بعدی به اعتراض  ابالغ، اعتراض خود را از طریق پژوهشکده به معاونت توسعه فناوری تتلیم نماید. ممیته می

 نماید. وی رسیدگی نموده و نظر رطعی خود را اعالم 

 

نامه استادامی اعضاای   آئین 79های مدیریتی وبه جز موموه ماده  رزیابی ترفیع ساالنه اعضای هی ت علمی شاغل در سمت: ا7ماده 

هی ت علمی سازمان( مه با حفظ وظایف پژوهشی و آموزشی و با موافقت رئیس سازمان در خارج از سازمان اشاتاال باه ماار دارناد     

 . گردد طبق موابط این دستورالعمل انجام می

 

امتیااز بارای    12امتیااز بارای مربای پژوهشای و      10امتیاز برای مربای پژوهشایار،    8: اعضای هی ت علمی با متژ حدارل 8ماده 

های اعضای هی ت علمای   منند. جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت استادیار پژوهشی و مراتژ باالتر، یک پایه ترفیع ساالنه دریافت می

 باشد. به شرح پیوست می

امتیااز از   5/1امتیاز، تنها  3نامه ارتقاء برای مربیان پژوهشی مروری است مه از این  آئین 3امتیاز از ماده  3متژ حدارل : 1بصره ت

 3امتیاز دیگر حتماً از سایر بندهای مااده   5/1بایتت  های پژوهشی( در نظر گرفته شده و می وداوری و نظارت بر فعالیت 17 -3بند 

 متژ گردد.  

 

 5نامه ارتقاء برای استادیاران پژوهشی و مراتژ بااالتر، ماروری اسات ماه از ایان         آئین 3امتیاز از ماده  5متژ حدارل  :2ره تبص

امتیاز دیگر حتماً  5/2بایتت  های پژوهشی( در نظر گرفته شده و می وداوری و نظارت بر فعالیت 17 -3امتیاز از بند  5/2امتیاز تنها 

 متژ گردد.   3ه از سایر بندهای ماد

 

 4بارای هار نیمتاال و در مجماوه       3هاای آموزشای( حادام ر     نامه ارتقااء وفعالیات   آئین 2امتیاز رابل محاسبه از ماده   :3تبصره 

 باشد. می

 

 باشد. مورد مارشناسی طرح در صورت ارجاه به عضو هی ت علمی در طول یک دوره ترفیع الزامی می 10انجام حدارل  : 4تبصره 

 

 باشد. می 3اجرایی( حدام ر  -های علمی آئین نامه ارتقاء وفعالیت 4امتیاز رابل محاسبه از ماده   :5ه تبصر
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دار سازمان را به عهده دارند، امتیاز سمت اجرایی آنهاا باا    های ستاره دسته از اعضای هی ت علمی مه تصدی پتت برای آن: 6تبصره 

 گردد. می  ( جمعامتیاز 3وحدام ر  4امتیاز متژ شده از ماده 

 

( مازاد بر امتیاز مورد نیاز برای ترفیع ساالنه اعضاای هیا ت علمای،  رابال هخیاره      3های ماده  متیازات پژوهشی وفعالیت: ا7تبصره 

 باشد. های بعد می برای سال

یاک ساال ترفیاع در نظار     امتیااز بارای    3های خارج سازمانی با مجوز معاونت توسعه فناوری در مجموه،  : برای ملیه فعالیت9ماده 

 شود. گرفته می

 

های دانشجویی، امتیاز       هر عضاو   نامه به غیر از راهنمایی و مشاوره مشتر  پایان 3های مشتر  ماده  : برای ملیه فعالیت10ماده 

 ( و مارایژ  هاای پژوهشای مشاتر    نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء ونحوه محاسبه ساهم پدیدآورنادگان فعالیات    شیوه 2مطابق جدول 

 شود. مربوط به آن محاسبه می

 

نامه استادامی اعضای هی ت علمی ساازمان و همنناین دساتور یاازدهم از دوماین       آئین 53های تشویقی مطابق ماده  پایه :11ماده 

 رابل اعطا خواهد بود.    27/11/93جلته از دوره چهارم هی ت امنای سازمان مورخ 

 

علمی طی سه سال متوالی و یا پنج سال متناو  نتواند حدارل امتیاز الزم برای دریافت یک پایه : در صورتی مه عضو هی ت 12ماده 

ترفیع را متژ مند، مصداق رمود علمی و عدم مفایت و صالحیت برای ادامه عضویت در هی ت علمای شاناخته شاده و مراتاژ باه      

آئاین ناماه اساتادامی اعضاای هیا ت علمای ساازمان(         109رئیس سازمان اعالم خواهد شد تا برابر مقررات مربوط و موموه ماده 

 تصمیم مقتضی اتااه شود.

 

به تصویژ هی ت امنای ساازمان   18/10/1396تبصره و یک پیوست در تاریخ  7ماده،  13: این دستورالعمل در یک مقدمه، 13ماده 

      باشد. الزم االجرا می 1397/ 1/1رسیده و از تاریخ 
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 علمی هیاتنامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای  پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن هیاتهای اعضای  جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

 2ماده 

 های آموزشی فعالیت

 

 میفیت تدریس 1-2بند 

 ممیت تدریس 2 -2بند 

راهنمایی و سرپرستی پروژه  3-2بند 

 مارشناسی در پایان دوره تحصیل

 امتیاز، مارشناسی ارشد یا  1امتیاز، مارشناسی  5/0های ماردانی  ممیت تدریس برای هر واحد در دوره

 باشد. امتیاز می 5/1و دمتری تاصصی  25/1ای  دمتری حرفه

 های خارج از مشور با  در خارج از مشور یا دانشگاه شعژ دانشگاه  المللی، های مشتر  بین تدریس در دوره

 برابر رابل افزایش است. 2/1مجوز سازمان تا 

  ،امتیاز به ازای هر واحد 3/0راهنمایی و سرپرستی پروژه مارشناسی در پایان دوره تحصیل 

استادامی نامه  آیین 24ماده  1ومطابق تبصره  دولتیها و مؤستات آموزش عالی  تدریس در سایر دانشگاه -

امنای سازمان( در صورت دارا بودن مجوز از سوی  هیات 3/4/1391علمی مصو  مورخ  هیاتاعضای 

 باشد. معاونت توسعه فناوری رابل امتیازدهی می

 باشد. اعطای امتیاز ممیت تدریس منوط به ارائه میفیت تدریس می -

 دروس نظری خواهد بود.ارزیابی ممیت تدریس دروس عملی از لحاظ امتیازدهی دریقاً مشابه  -

 گردد. برای تدریس در دانشگاه آزاد مجوزی صادر ناواهد شد و مشمول امتیازدهی نمی -

 شود.برای تدریس درس سمینار امتیازی در نظر گرفته نمی -

 امتیاز 4
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 علمی هیاتنامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای  آیینپیوست دستورالعمل اجرایی 

 «ها علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن هیاتهای اعضای  جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 سقف امتیاز نوع مقاله و نشریه موضوع ماده

  3ماده 

های  فعالیت

 پژوهشی

 مقاالت چاپ شده 

  5 -3تا  2 -3بندهای 

JCR 

Q1 or IF/MIF > 3  7تا  

Q2 or 2 < IF/MIF ≤ 3  5/6تا  

Q3 or 1 < IF/MIF ≤ 2  6تا  

Q4 or 0 < IF/MIF ≤ 1  5تا  

 WOS, ISC 

Q1  5تا  

Q2  5/4تا  

Q3  4تا  

Q4  5/3تا  

SCOPUS 

Q1  5/4تا  

Q2  4تا  

Q3  5/3تا  

Q4  3تا  

3تا  مقاله(  2وحدام ر  ISCپژوهشی معتبر داخلی غیر  -مقاله منتشرشده در نشریات علمی  

های باال مطابق ردیف های معتبر مقاله علمی مروری منتشر شده در نشریه  

3تا  ترویجی معتبر داخلی-مقاله علمی و تحشیه چاپ شده در نشریات علمی  

2تا  ممیزه سازمان هیاتداوری مورد ت یید  هیاتها با نظر  ها و فرهنگ المعار  ها، دایره مداخل چاپ شده در دانشنامه  

 

 گیرند، باید میانگین امتیاز دو ردیف، برای امتیاز پایه مقاله در نظر گرفته شود. مه در دو ردیف جدول ررار می JCRبرای مقاالت چاپ شده در مجالت * 
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 در نظر گرفته شود.امتیاز باالتر نتبت به امتیاز مقاالت منتشر شده در سایر نشریات  5/0* سقف امتیاز مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی سازمان، 

 

 ها: تبصره

گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف  ای در وبگاه دفتر سیاست فهرست نشریاتی است مه به صورت دوره ،های استنادی معتبر ها و پایگاه مبنای تعیین نمایه -1

(http://rppc.msrt.ir) ات و فناوری وزارت بهداشت قو یا معاونت تحقی(www.hbi.ir) المللی و ملی  های استنادی بین و یا در یکی از پایگاه(JCR, WOS, Scopus, ISC, Pubmed) 

 گردد.  درج می

هتتند،  WOSو   JCRمال  عمل خواهد بود و در خصوص نشریاتی مه هردو نمایه WOSهای نمایه  هتتند، شاخص Scopusو  WOSدر خصوص نشریاتی مه هردو نمایه  -2

   عمل خواهد بود.مال JCRهای نمایه  شاخص

 باشد.   می Scimago (www.scimagojr.com)و وبگاه  WOS (www.webofknowledge.com)و  (ISC)های استنادی علوم جهان اسالم  نشریات پایگاه (Q)مبنای تعیین چار   -3

 گیرد. رسند امتیازی تعلق نمی به مقاالتی مه در نشریات فارد نمایه معتبر و یا جعلی وزارتین به چاپ می -4

گیرد. امتیاز مربوط به مقاالت با همپوشانی  %  امتیازی تعلق نمی70مقاله متتقل و جدید محتو  می شود و به مقاالت با همپوشانی بیش از  ،%30تر از  مقاالت با همپوشانی مم -5

 گیرد. % به نتبت میزان همپوشانی تعیین می70% تا 30بین 

 به م ابه مقاله چاپ شده است. DOIنتاه در نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج  -6

 حدام ر دو مقاله با گواهی پذیرش رطعی در هر مرتبه ارتقاء مورد ربول است. -7

محرمانه بودن ممکن نیتت با ت یید ممیته ممیزی منتاژ وزارتین متبوه حتژ مورد، تا   کان چاپ و انتشار آنان به واسطههای پژوهشی محرمانه مه ام امتیاز مقاله متتارج از طرح -8

 برابر رابل افزایش است. 2/1

و  علمی مرامز معتبر علمی خارج از مشور مه برگرفته از طرح تحقیقاتی مشتر ، فرصت مطالعاتی متقامی/ دانشجوی تحت راهنمایی متقامی هیاتامتیاز مقاله مشتر  با اعضای  -9

 برابر رابل افزایش است. 2/1دانشجوی مشتر  باشد، تا 

 برابر رابل افزایش است. 5/1امتیاز مقاالت پراستناد و داغ تا  -10

 برابر رابل افزایش است. 2تا  Scienceو  Natureهای  امتیاز مقاالت چاپ شده در نشریه -11

 شود. ون سازمانی، امتیاز مامل طرح به عالوه نصف امتیاز ثبت اختراه ت ییدشده و یا مقاله داده میدر صورت استاراج مقاله و ثبت اختراه ت یید شده مشابه از یک طرح بیر -12

یند باشد، مجری مشروط به اینکه اسازی محصول یا فر اختراه منجر به تولید و تجاری های پژوهشی و فناوری بیرون سازمانی و یا تولید دانش فنی/ ای متتارج از طرح چناننه مقاله -13

 شود. تنده متئول آن مقاله باشد، صر  نظر از ترتیژ ررار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار مینوی
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز امتیاز همایش و مقاله نوع موضوع ماده

3ماده   

های  فعالیت

 پژوهشی

7-3و  6-3بندهای   

2تا  1 خارجی زبان المللی معتبر به بین های مجموعه مقاالت همایش در شده چاپ مامل مقاله  

4 

75/1تا  1 فارسی زبان معتبر به المللی بین های همایش مجموعه مقاالت در شده چاپ مامل مقاله  

5/1تا  1 ای منطقه و ملی معتبر علمی های مجموعه مقاالت همایش در شده چاپ مامل مقاله  

1تا  5/0 ای منطقه و ملی های همایش سایر مقاالت در مجموعه شده چاپ مامل مقاله  

1تا  5/0 معتبر علمی های همایش مقاالت مجموعه در شده چاپ مقاله خالصه  

5/0تا  ها همایش سایر مقاالت مجموعه در شده چاپ مقاله خالصه  

25/1تا  5/0 معتبر علمی های همایش مقاالت مجموعه در شده صفحه( چاپ 2 مبتوط وتا مقاله چکیده  

1تا  5/0 ها سایر همایش مقاالت مجموعه در شده صفحه( چاپ 2 مبتوط وتا مقاله چکیده  

 

 ها: تبصره

 و در برگزار مراجع هیصالح از رسمی مجوز دارای علمی های انجمن یا سازمان توسط مه گیرد می تعلق المللی امتیاز بین و ملی از داخلی اعمعلمی  معتبر های همایش از دسته آن به -14

 باشند.  شده ثبت (ISC)اسالم  جهان علوم استنادی پایگاه

 تواند با همکاری دانشجویان یا همکاران باشد. ها می مقاله است. این مقاله 3همایش در هر سال های رابل ربول از متقامی در یک  حدام ر تعداد مقاله -15
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

  8-3بند 

 امتیاز 2پژوهشی متتارج از رساله متقامی تا  -مقاله علمی 

گیرد مه نام وی به عنوان نویتنده ناتت یا پس از استاد راهنما به  های موموه این بند در صورتی به متقامی تعلق می حدام ر امتیاز هر یک از مقاله -

 عنوان نویتنده دوم یا به عنوان نویتنده متئول ثبت شده باشد. 

 امتیاز 5

 9-3بند 

  صالح وزارتین و نیز هر نوآوری مه برای حل  سازی محصول یا فرآیند با ت یید مراجع هی تولید و تجاریتولید دانش فنی/ اختراه یا امتشا  منجر به

 :باشد مشکالت و معضالت مشور مؤثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در مشور شود. نحوه امتیاز دهی به شرح هیل می
 

جهت حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در سطح مشور با گواهی ها و خدمات جدید در  ها، روش  طراحی سیتتم .1

 مراجع هیصالح وزارتین
  6تا  1

 

 

 

 

تا  1از بندهای 

 امتیاز 20، 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانی در سطح منطقه با گواهی ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و  ها، روش  طراحی سیتتم .2

 مراجع هیصالح در منطقه آمایشی
 4تا  5/0

سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر رطعه مه منجر به تولید دستگاه شود، با گواهی اداره مل تجهیزات پزشکی وزارت  مدل .3

 ممیزه مرمزی هیاتبهداشت و ت یید 
 3تا  1

های پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس، به ترتیژ با گواهی معاونت درمان یا معاونت  تولید مواد برای آزمایش .4

 ممیزه مرمزی وزارت بهداشت هیاتغذا و داروی وزارت بهداشت وحتژ مورد( و ت یید 
 6تا  1

های تشایصی درمانی نوین برای اولین بار  های جدید پزشکی مه به خودمفایی مشور ممک مؤثر نماید مانند اجرای روش انجام فعالیت .5

 ممیزه مرمزی وزارت بهداشت  هیاتممتحنه رشته مربوطه و ت یید  هیاتدر ایران با گواهی 
 4تا  5/0

تدوین راهنمای طبابت بالینی مشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهدعلمی با گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت و ت یید  .6

 ممیزه مرمزی وزارت بهداشت  هیات
 5تا  5/0

ت یید مراجع هیصالح اختراه، امتشا ، طرح ت ییدی و تولید محصوالت پژوهشی ماربردی ثبت شده در مراجع رانونی داخل مشور با  .7

 وزارتین متبوه

 گردد. امتیاز، با توجه به تاییر سقف امتیاز در این بند، نصف می 10های اختراه از دفتر مالکیت فکری سازمان با سقف  امتیاز ت ییدیه -

 5تا  5/0

 ها  نامه های ماربردی، پایان اختراه، امتشا  و تولید محصوالت پژوهشی ماربردی ثبت شده و دستاوردهای فناورانه در چارچو  پژوهش .8
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 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

های دمتری با رعایت مالکیت فکری در رالژ شرمت دانش بنیان یا شرمت دانشگاهی مراحل تجاری سازی آن با ت یید مراجع  و رساله

 باشد به شرح هیل: مربوطه به انجام رسیده 

 

 

 

 

 

 

تا  7از بندهای 

 امتیاز 30، 10

 امتیاز  10الف( اختراه و یا امتشا  ثبت شده در مراجع خارجی و بین المللی معتبر با ت یید مراجع هیصالح وزارتین متبوه تا سقف 

تا نصف  ای باشد به یک مورد امتیاز مامل و به مورد دیگر المللی، به همراه چاپ مقاله چناننه ثبت اختراه وت یید شده( در سطح بین -

 گیرد. امتیاز تعلق می

10 

 ( تولید محصوالت پژوهشی ماربردی ثبت شده و دستاوردهای فناورانه در 

های دمتری با رعایت مالکیت  ها و رساله نامه های ماربردی، پایان چارچو  پژوهش

 فکری در رالژ شرمت دانش بنیان یا شرمت دانشگاهی مراحل تجاری سازی آن

ساخت یا تولید محصول به تعداد یک واحد 

 ودستگاه، رطعه، وسیله، مواد در حد بنچ(  
4 

ساخت یا تولید محصول به تعداد بیش از یک 

 واحد ونیمه صنعتی و یا صنعتی(
10 

ثبت مالکیت فکری وپتنت( دستاوردهای پژوهشی و فناوری به نام مؤسته محل  .9

فروش برسد و یا به صورت تحت لیتانس از خدمت متقامی، به شرط این مه به 

 آن استفاده شده باشد وبا تایید معاونت توسعه فناوری(.

 8 فروش محصول به تعداد یک واحد

 فروش محصول به تعداد بیش از یک واحد 

 ونیمه صنعتی و یا صنعتی(
15 

 2تا  5/0 مشور با ت یید مراجع هیصالح وزارتینتعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع رانونی یا علمی داخل یا خارج از  .10

 تبصره:

 ررار ترتیژ از نظر طرح / دانش فنی صر  مجری باشد، فرآیند یا محصول سازی تجاری و تولید به فنی منجر دانش طرح بیرون سازمانی/ تولید از متتارج ثبت اختراعی چناننه -16

 شود. می اول برخوردار نفر امتیاز از اسامی، گرفتن
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز  توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

  10-3بند 

 های های علمی طرح گزارش

 پژوهشی و فناوری

 های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل مؤستاه باا مصاوبه شاورای تاصصای پاژوهش،        های علمی طرح گزارش

 امتیاز 2شوند( تا  هایی مه با بودجه سازمان انجام می فناوری سازمان وطرح

دهناده   ت ییاد نهااد سافارش   های پژوهشی و فنااوری باا طار  رارارداد خاارج از ساازمان، باا         های علمی طرح گزارش -

المللی بودن موماوه طارح، ناوه طارح،      ای، ملی یا بین هایی مه دارای ررارداد بیرونی هتتند( مه استانی، منطقه وطرح

امتیاز باه   15شود تا  زمان اجرای طرح، نتایج و اثرگذاری طرح و گزارش طرح در محاسبه امتیاز آنها در نظر گرفته می

 شرح هیل جدول.

 برابر 2/1ها و مؤستات علمی خارج از مشور تا  ای تحقیقاتی مشتر  با دانشگاهه گزارش 

 هایی مه ناشی از متئولیت اجرایی و وظایف حقوری متقامی باشد یا با تاصص فارد متقامای مارتبط نباشاد،      به طرح

 گیرد. امتیازی تعلق نمی

 گردد. حاظ میامتیاز طرح پس از اعالم خاتمه آن در شورای تاصصی پژوهش، فناوری ل -

نامه ارتقاء ونحوه محاسابه ساهم پدیدآورنادگان     آییننامه اجرایی  شیوه 2ها مطابق جدول  امتیاز مجریان مشتر  طرح -

شود و در صورت اعالم سهم، تنها سهم متاوی باین   های پژوهشی مشتر ( و مرایژ مربوط به آن محاسبه می فعالیت

ها در صورت اعالم سهم، با درنظر گرفتن مرایژ ساتون آخار    اران طرحباشد. برای همک مجریان مشتر  رابل ربول می

گیارد واز امتیااز گازارش طارح بیشاتر       و سهم اعالم شده، تا سقف مجاز برای هر نفر امتیازدهی صاورت مای   2جدول 

 نباشد(.

فناوری، خاتماه  مطابق تاریخ خاتمه در آخرین مصوبه شورای تاصصی پژوهش و ها باید در زمان مقرر خود  ملیه طرح -

صورت و در صورت عدم تمدید زمان در شورای تاصصی پژوهش و فناوری، به شرط آنکه رصاور   پیدا منند. در غیر این

امتیاز از امتیاز مال طارح متار     1به ازای هر سال   از طر  مجری طرح باشد، متناسژ با میزان ت خیر در خاتمه طرح

 گردد. می

 

  امتیاز 10ارزنده هنری و یا ادبی و فلتفی چاپ شده تا اثر بدیع یا    11-3بند 
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 

 «های بیرونی جدول نحوه امتیازدهی به طرح»

 حداکثر امتیاز هر موضوع سقف امتیاز سقف امتیاز شاخص  ردیف

 5تا  ها، روش تحقیق، تحقیق و ارائه نتایج( پژوهشی وبررسی موموه، مشاص شدن ناشناخته نوه طرح 1

15 

 نتایج و اثرگذاری طرح 2
مارگرفته شدن نتایج طرح در خط تولید، فروش محصول، ارائه خدمات و ... وبتته به  به 

 میزان استفاده از نتایج طرح( به تشایص ممیته ترفیع سازمان
 5تا 

 میفیت گزارش طرح 3
گزارشی مه طبق فرمت مصو  سازمان ارائه شده باشد و دارای هد ، روش تحقیق، 

 تجربیات، منابع و اطالعات مناسژ باشد.
 1تا 

 مقیاس طرح 4

با توجه به اعتبار طرح و یا مقیاس 

صنعتی، مالن، آن ونیمه صنعتی، 

 ای، استانی و ...( ملی، منطقه

های  نتبت اعتبار طرح به میانگین اعتبارات طرح

 و یا طرح ملی  5 ≤مصو  همان سال 
 4تا 

 3تا  2 <نتبت  < 5  

  2تا  1 <نتبت  ≤ 2

  1تا  نتبت  ≤ 1
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 ترفیع اعضای هیات علمینامه خدمت موظف و اعطای  پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

ایجاد ظرفیت فعال در جذ  اعتبار  12-3بند 

 المللی پژوهشی وگرنت( داخلی یا بین

  امتیاز 1دالر گرنت خارجی،  5000های بیرونی و یا  میلیون تومان اعتبار طرح 15به ازای هر 

 گردد. این امتیاز پس از خاتمه طرح لحاظ می -

 گردد. ها تعلق گرفته و برای همکاران طرح در نظر لحاظ نمی این امتیاز فقط به مجریان طرح -

 گیرد. ی به سازمان تعلق میفقط به میزان باالسری پرداخت 2های بیرونی نوه  امتیاز گرنت طرح -

20 
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

 13-3 بند

  تصنیف، ت لیف، تصحیح انتقادی،

 ترجمه متا  و دانشنامه

  امتیاز 15تصنیف تا 

  امتیاز 10ت لیف تا 

  امتیاز 7تصحیح انتقادی تا 

  امتیاز 7ترجمه مرتبط با تاصص تا 

 علمی، امتیازی به این بند تعلق ناواهد گرفت. هیاتدر صورت عدم رید نام سازمان به عنوان محل خدمت عضو  -

هاا   مرامز نشر دانشگاهی و مرامز نشر وابتته باه موستاات پژوهشای معتبار وزارت علاوم و ساایر وزارتااناه       برای  -

 شود. ومشروط به ارائه گواهی داوری( تا سقف امتیاز در نظر گرفته می

% ساقف امتیااز در نظار گرفتاه     70برای متا  چاپ شده در انتشارات غیردانشگاهی و غیرمؤستات پژوهشای، تاا    -

 شود. می

برابر رابل  5/1المللی چاپ شده باشد، تا  برای متا  ت لیفی یا تصنیفی به زبان خارجی مه توسط ناشران معتبر بین -

 افزایش است.

از  % 30تاییار در محتاوای متاا ، حادام ر      % 30 امتیاز متقامی برای تجدید چاپ یا ویرایش متاا  باا حادارل    -

 امتیازهای تعیین شده در این بند خواهد بود.

  تنهاا بارای یاک متاا ،      واهی پذیرش چاپ و ررارداد از یکی از ناشران معتبر، مشروط به ارائه نتاه آماده چاپ،گ -

 پذیرفتنی است.

% تاییر نتابت باه   30نامه یا رساله متقامی، در صورتی واجد شرایط امتیاز است مه حدارل  متا  برگرفته از پایان -

 گیرد. % امتیاز متا  به آن تعلق می50صورت، تا نامه یا رساله داشته باشد. در این  پایان

های یک متا  توسط یک یا چند مؤلف به چاپ برسد، امتیاز هر مؤلف با توجاه باه میفیات و     در مواردی مه فصل -

شیوه نامه اجرایای آیاین ناماه ارتقاا( تعیاین       2ممیت و میزان مشارمت مؤلف وبا رعایت سقف ستون آخر جدول 

 گردد. می
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دستورالعمل اجرایی آیینپیوست 
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

 14 -3بند 

های  نامه راهنمایی و مشاوره پایان

 مارشناسی ارشد و دمتری

 امتیاز 2ای،  نامه مارشناسی ارشد و دمتری حرفه راهنمایی پایان 

 امتیاز 5/0ای،  نامه مارشناسی ارشد و دمتری حرفه مشاوره پایان 

 امتیاز 6نامه دمتری تاصصی،  راهنمایی پایان 

 امتیاز 5/1نامه دمتری تاصصی،  مشاوره پایان 

ها و مؤستات آموزش عالی، ارائه مجوز متبی  دانشجویان سایر دانشگاهبرای راهنمایی و یا مشاوره  -

 باشد. معاونت توسعه فناوری الزامی می

الذمر با احراز شرایط ابالغیه معاونت توسعه فناوری و در نظر گرفتن تعداد  برای صدور مجوزهای فوق -

 4خواهد شد. استاد ودانشجویان داخلی سازمان مطابق نظر شورای تحصیالت تکمیلی سازمان عمل 

دانشجوی  4دانشجوی دمتری و  3دانشجوی مارشناسی ارشد(، دانشیار و 5دانشجوی دمتری و 

دانشجوی  3و از پایه شش به باال  2دانشجوی دمتری و تا پایه شش،  2مارشناسی ارشد( و استادیار و

 شد و دمتریمشاوره دانشجوی مارشناسی ار 6علمی همزمان  هیاتمارشناسی ارشد(. هر عضو 

 نامه چاپ شده رابل محاسبه است. امتیاز، پس از دفاه دانشجو وبیرون سازمانی( و ارائه پایان -

نامه، یک سوم امتیاز راهنمایی به استاد/ استادان  در مورد دانشجویان داخلی سازمان، ربل از اتمام پایان  -

و مابقی امتیاز پس از اتمام مار  گردد بار لحاظ می  راهنما تعلق خواهد گرفت. این امتیاز تنها یک

 شود. نامه و دفاه دانشجو، داده می پایان

نامه، امتیاز با توجه به سهم مشارمت هر عضو، اعطا  در خصوص راهنمایی یا مشاوره مشتر  پایان -

گردد و در صورت عدم اعالم سهم، امتیاز بین اساتید راهنما یا مشاور به میزان متاوی تقتیم  می

 گردد. می
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین

 « ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز  توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

  15-3بند 

 پردازی های نظریه مرسی

 امتیاز 4تا  2ترویجی  -های علمی ارائه مرسی 

 ها و میزگردهای مرامز علمی  پردازی در همایش های نظریه پژوهشی برگرفته از مرسی -ارائه دستاوردها و نتایج علمی

 امتیاز 4المللی  ملی و بین

 امتیاز 7تا  3های علوم به ویژه علوم انتانی و معار  اسالمی  نقد علمی درحوزه 

 امتیاز 7تا  3های علوم به ویژه علوم انتانی و معار  اسالمی  ر حوزهنوآوری د 

 امتیاز 12تا  7های علوم به ویژه علوم انتانی و معار  اسالمی  پردازی در حوزه نظریه 

 

 16 -3بند  

ها اعتبار جشنواره و رتبه متقامی در جشنواره  های داخلی و خارجی مه در محاسبه امتیاز آن متژ رتبه در جشنواره

 امتیاز به شرح هیل:  6شود تا  درنظر گرفته می

 امتیاز 6المللی تا جشنواره بین -

 امتیاز 4جشنواره ملی تا  -

رازی، عالمه طباطبائی، فارابی و هنری فجر، شیخ بهائی و  المللی(: خوارزمی، های معتبر داخلی وملی یا بین جشنواره -

 باشد. جشنواره پژوهشگران و فناوران برگزیده وهفته پژوهش( می

ی بودن جشنواره براساس الملل المللی خارجی، پس از بررسی ماهیت بین های معتبر بین در خصوص جشنواره  -

های امنا  مشاور وزیر و رئیس مرمز هی ت 10/7/96مورخ  149691/15ابالغیه شماره  4اشاره شده در بند  های ویژگی

 گیرد. های ممیزه وزارت عتف، به تشایص ممیته ترفیع سازمان امتیازدهی صورت می و هی ت

 

 

 

 

 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

289 

 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آنهای اعضای  جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت

 17ا 3بند 

داوری و نظارت بر 

 های پژوهشی فعالیت

 امتیاز به شرح هیل: 1پژوهشی نشریات معتبر و آثار بدیع و ارزنده هنری مورد ت یید تا  -های علمی داوری مقاله 

 امتیاز ISI ،5/0داوری مقاالت نشریات نمایه شده در  -

 امتیاز ISC  3/0پژوهشی نمایه شده در  -داوری مقاالت نشریات علمی -

  امتیاز 5/0داوری اولیه متا  هر مورد تا 

  امتیاز 2داوری نهایی متن مامل متا  هر مورد تا 

 ح هیل:امتیاز به شر5/0های پژوهشی یا فناوری هر مورد تا  مارشناسی طرح 

های صندوق حمایت از پژوهشگران و های پژوهشی سازمان و سایر مرامز علمی پژوهشی شامل طرح مارشناسی طرح -

المللی وزارت های علمی بین فناوران مشور، صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری، مرمز مطالعات و همکاری

 امتیاز 25/0المللی خوارزمی هر مورد  جوان و بینهای  علوم تحقیقات و فناوری و ....، مرمز رشد و جشنواره

های ثبت اختراه، ت ییدی، توانمندی فناورانه و آن دسته از  های مارشناسی ارشد، مارشناسی طرح نامه داوری پایان -

 امتیاز 5/0رسند، هر مورد  المللی خوارزمی مه به هیئت داوران می های جوان و بین های جشنواره طرح

 امتیاز 1های دمتری، هر مورد  نامه پایانداوری  -

 امتیاز به شرح هیل: 2های پژوهشی یا فناوری هر مورد تا  نظارت بر طرح 

 امتیاز 5/0های پژوهشی داخلی مصو  سازمان،  نظارت بر طرح -

های پژوهشی سایر مرامز علمی و پژوهشی با مجوز، و  های پژوهشی بیرونی مصو  سازمان، طرح نظارت بر طرح -

 امتیاز 5/1علمی( تا  هیاتهای مرمز رشد وپس از گذشت یک سال تمام از صدور حکم نظارت عضو  حطر

 امتیاز 2های مالن و ملی مصو  تا  نظارت بر طرح -

 شود. ها پس از خاتمه طرح، داده می * امتیاز نظارت بر طرح

ها و  مجموه مارشناسی طرح -

 امتیاز 4داوری متا  حدام ر 

ها حدام ر  طرحمجموه نظارت بر  -

 امتیاز 2

 1مجموه داوری مقاالت حدام ر  -

 امتیاز
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز  توضیحات موضوع ماده

 3ماده 

 های پژوهشی فعالیت
 18 -3بند 

برخورداری از برجتتگی یا شاخص بودن در امر پژوهش ونظیر دریافت لوح تقدیر، نشان یا عناوین مشابه( از مراجع رسمی 

 جهت انجام فعالیت پژوهشی و به عنوان پژوهشگر برتر به شرح هیل: 
 

 امتیاز 2توسعه فناوری تا در سطح سازمان با امضای ریاست سازمان یا معاونت  -

 امتیاز 1در سطح سازمان با امضا و یا ت یید معاونت توسعه فناوری تا  -
 امتیاز 4

 امتیاز 8 امتیاز 4المللی با امضای معاونت پژوهشی وزارت متبوه یا مقام باالتر تا  در سطح ملی یا بین -
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 ترفیع اعضای هیات علمینامه خدمت موظف و اعطای  پیوست دستورالعمل اجرایی آیین
 «ها های اعضای هیات علمی در احتساب ترفیع سالیانه آن جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز  توضیحات موضوع ماده

 4ماده 

 -های علمی فعالیت

 اجرایی

   2-4بند 

 آموزشی، فرهنگی، هنری و مدیریت اجرایی آن:های فوق برنامه پژوهشی، فناوری،  ها، اردوها یا سایر فعالیت برپایی نمایشگاه 

  امتیاز 1در سطح استانی تا 

  امتیاز 5/1در سطح ملی تا 

 امتیاز 2المللی تا  در سطح بین 

 

   3-4بند 

 صانعتی و پژوهشای،    های تاصصی، اعم از فنی، پژوهشی و هنری، واحادهای نیماه   ها و مارگاه اندازی آزمایشگاه طراحی و راه

امتیااز باه    4بارداری تاا    حتژ اهمیت و تجهیزات موجود و میزان بهره های تاصصی مجازی،  شبکه  های تاصصی، متاباانه

 صورت هیل: 

 امتیاز 1ساعت تدریس  8ای هر های تاصصی: به از تدریس در مارگاه -

 امتیاز 2های تاصصی: تا  ها و مارگاه اندازی آزمایشگاه طراحی و راه -

 امتیاز 4های تاصصی مجازی: تا  های تاصصی، شبکه صنعتی و پژوهشی، متاباانه انداری واحدهای نیمه طراحی و راه -

 

  4-4بند 
 های  ها و پار  های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شهر  مؤستته، مرامز تحقیقاتی،  همکاری مؤثر در ت سیس دانشگاه

 امتیاز 4بنیان تا  های دانش علم و فناوری، مرامز رشد و شرمت
 

 5-4بند 

  امتیااز باه    3های علمی مشور تا  های علمی معتبر و ریاست رطژ تحریریه نشریه هیاتمدیر متئولی، سردبیری، عضویت در

 ازای هر سال با مجوز معاونت توسعه فناوری به شرح هیل:

 امتیاز 3های علمی مشور:  مدیر متئولی نشریات معتبر علمی و ریاست رطژ -

 امتیاز 5/2سردبیری نشریات معتبر علمی:  -

 امتیاز 2یات داخلی سازمان: مدیر داخلی یا دبیر اجرایی نشر -

 امتیاز 1های علمی معتبر:  تحریریه نشریه هیاتعضویت در  -

 

 6 -4بند 
 های علمی رسمی مشور های رطژ عضویت در یکی از هتته 

  های علمی مدیره و بازرسی انجمن هیاتعضویت در 
  امتیاز به ازای هر سال 1

  امتیاز 1ساعت حضور  50به ازای هر ها/ مرامز رشد  عضویت در شورای پار    7 -4بند 
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 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین           
 «های اعضای هیات علمی  جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز  توضیحات موضوع ماده

 4ماده 

 اجرایی -علمی های فعالیت

 8 -4بند 

  2المللی با ت یید شورای پژوهشی مؤسته و یا نهادهای هیربط تا  ای و بین های علمی در سطوح ملی، منطقه همایشدبیری 

 امتیاز به صورت هیل:

 امتیاز 2دبیر همایش:  -

 امتیاز 5/1دبیر علمی همایش:   -

 امتیاز 5/1دبیر اجرایی همایش:  -

 

 9 -4بند 

 ایفای متئولیت

  امتیاز برای هر سال مامل  10رئیس سازمان تا 

  امتیاز برای هر سال مامل 8معاونین سازمان تا 

  امتیاز برای هر سال مامل 6رئیس پژوهشکده تا 

 امتیاز برای هر سال مامل 6ها و رئیس دفتر فناوری اطالعات تا  رئیس مرمز رشد، رئیس ملکتیون میکروارگانیتم 

 امتیاز برای هر سال مامل  5های ستادی تا  مدیران حوزه 

  امتیاز برای هر سال مامل 5معاون پژوهشکده تا 

 امتیاز برای هر سال مامل 4های سازمانی مصو  تا  دار در مجموعه پتت های ستاره مدیر گروه پژوهشی و مدیران پتت 

با طول مدت فعالیت محاسبه  * در صورتی مه فعالیت ممتر از یک سال مامل انجام گرفته باشد امتیاز مربوط نیز متناسژ

 خواهد شد.

 

 10 -4بند 

 های رسمی اعم از شورای عالی انقال  فرهنگی، شورای عتف،  ها و ممیتیون هیاتها،  ها، ممیته شرمت در شوراها، مارگروه

 امتیاز 2ها به ازای هر سال تا  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد وزارتین، حوزه علمیه و فرهنگتتان 

 ها با موافقت رئیس سازمان به  خانه های رسمی سایر وزارت ها و ممیتیون هیاتها،  ممیته ها، شرمت در شوارها، مارگروه

 امتیاز 2ازای هر سال تا 

 های مذمور باید بر اساس حکم رسمی باشد. تذمر: عضویت

 

  امتیاز 5نیازهای اساسی مشور و ترویج مارآفرینی تا ای با رویکرد رفع  رشته های جدید و میان ایجاد رشته  11 -4بند 

 12 -4بند 
 ساازی   ای ومدیریت پروژه( با ت یید شورای تاصصی پژوهش، فناوری و تجاری رشته های بزرگ تحقیقاتی بین راهبری پروژه

 امتیاز 4تا 

 



 

 های علمی و صنعتی ایران های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

293 

 

 نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پیوست دستورالعمل اجرایی آیین

 «های اعضای هیات علمی  جدول نحوه امتیازدهی به فعالیت» 

 حداکثر امتیاز  توضیحات موضوع ماده

 4ماده 

 اجرایی -های علمی فعالیت

  با هد  افزایش مارآیی و اثرباشی نظام آموزش عالی  ها و فعالیت طراحی، تدوین و اجرای برنامه  13 -4بند 

  14 -4بند 
 سراسری با ت یید سازمان سنجش آموزش مشور/ مرمز سنجش آموزش وزارت بهداشات/ مرماز   های  طراحی سئوال آزمون

 امتیاز 1ساعت  25آزمون دانشگاه آزاد اسالمی هر 

 

 15 -4بند 
 ای و درون دانشاگاهی وجاامع علاوم پایاه و پایش ماارورزی(، ارتقاای دساتیاران،          های جامع منطقه طراحی سئوال آزمون

 امتیاز 1ساعت  50( و نظایر آن هر Ph.Dتاصصی و های جامع دمتری امتحان

 

  امتیاز 4تدوین متا  به شیوه گردآوری تا   16 -4بند 

  امتیاز 2های علمی معتبر تا  های همایش تدوین مجموعه مقاله  17 -4بند 

  امتیاز 1دانشجو  10ایجاد ظرفیت فعال در جذ  دانشجویان خارجی با ت یید رئیس مؤسته به ازای هر   18 -4بند 

 

 :تذمرات

 گیرد. های محدود به همان دوره، امتیاز تعلق می در هر دوره ترفیع تنها به فعالیت -1

های علمی و صنعتی ایران باشد و برای  شود مه نشانی اول متقامی نشانی سازمان پژوهش های عضو هی ت علمی سازمان تنها در صورتی امتیاز داده می به بروندادها و فعالیت -2

درج شده باشد. در غیر اینصورت در موارد است نا پس  Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)مقاالت و بروندادهای خارجی به صورت صحیح  

 از بررسی و اعالم توسط معاونت توسعه فناوری، رابل امتیازدهی خواهد بود.

های سازمان باشد،  علمی متقامی و گروه مربوطه و یا ماموریت هیاتها مه در راستای تاصص عضو  های علمی، پژوهشی و فناوری و بروندادهای حاصل از آن تنها به فعالیت -3

 گیرد. امتیاز تعلق می

نظر از ترتیژ ررار گرفتن اسامی، از  نامه یا رساله دانشجو یا دانشجویان تحت راهنمایی متقامی باشد، استاد راهنما صر  ای متتارج از نتایج یک یا چند پایان چناننه مقاله -4

 شود. رخوردار میامتیاز نفر اول ب

مه نویتنده متئول آن  های پژوهشی و فناوری باشد، مجری مشروط به این یند و طرحاسازی محصول یا فر ای از تولید دانش فنی/ اختراه منجر به تولید و تجاری چناننه مقاله -5

 شود. نظر از ترتیژ ررار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می مقاله باشد، صر 
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مه از محل مدام  شود همر تومیحات رتمت آیین نامه ارتقاء(، در 9-3و بروندادهای بند  7-3تا  2-3های ارائه شده وبه ویژه مقاالت بندهای  بروندادها و فعالیت خصوص در -6

 متتارج شده است. نامه/رساله و ... طرح پژوهشی و فناوری یا پایان گزارش

متتارج از  ساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما بر عهده داشته باشند، صرفاً استاد راهنمایی از سهم امتیاز تعیین شده برای نفر اول در مقالهنامه یا ر چناننه هدایت پایان -7

 شود مه نویتنده متئول مقاله باشد. آن برخوردار می

علمی سازمان از  هیاتعلمی از سازمان باشد، عضو  هیاتعلمی دانشگاهی و یک عضو  هیاتضو ی دانشجویی به طور مشتر  بر عهده یک ع نامه یا رساله چناننه هدایت پایان -8

 شود. سهم امتیاز تعیین شده برای نفر اول در مقاله متتارج از آن برخوردار می

نامه را بر عهده  آییناین  14 -4های اجرایی موموه بند  تصدی سمت علمی مه هیاتباشد. برای آن دسته از اعضای  امتیاز می 3نامه،  آیین 4حدام ر امتیاز رابل محاسبه از ماده  -9

 گردد. امتیاز( جمع می 3وحدام ر  4ها با امتیاز متژ شده از ماده  دارند، امتیاز سمت اجرایی آن

امتیاز برای هر دوره  3ها،  انجام شود و در مجموه برای این فعالیتهای خارج سازمانی در صورتی رابل احتتا  خواهد بود مه با مجوز معاونت توسعه فناوری  امتیاز ملیه فعالیت -10

 شود. ترفیع در نظر گرفته می

های پژوهشی مشتر ( و مرایژ مربوط  نامه ارتقاء ونحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیت آییننامه اجرایی  شیوه 2های پژوهشی مشتر  بر اساس جدول  امتیاز ملیه فعالیت -11

 شود. اسبه میبه آن مح

 های پژوهشی مشترك جدول نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیت

 تعداد نویسندگان/ همکاران
 سهم )درصد(

 مجموع ضرایب )درصد(
 سایر نفرات نفر اول

1 100 --- 100 

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 35 200 

 250حدام ر  ≤ 30  50 و باالتر 6
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 آیین نامه ارتقاء جهت لحاظ نمودن در ترفیعات سالیانه اعضای هیات علمی  10 -4جدول میزان امتیازات مربوط به بند  

 امتیاز نام جلسه ردیف

 1 عضویت و شرمت در جلتات هیئت امنای سازمان 1

 5/1 عضویت و شرمت در جلتات هیئت ممیزه سازمان 2

 25/1 های تاصصی هیئت ممیزه سازمان عضویت و شرمت در جلتات ممیتیون 3

 1 هیئت ممیزه 1عضویت و شرمت در جلتات ممیتیون ماده  4

 1 آموزی خوارزمی عضویت و شرمت در جلتات هیئت داوران جشنواره دانش 5

 5/1 عضویت و شرمت در جلتات هیئت داوران جشنواره جوان خوارزمی 6

 2 المللی خوارزمی عضویت و شرمت در جلتات هیئت داوران جشنواره بین 7

 1 های تاصصی جشنواره جوان خوارزمی عضویت و شرمت در جلتات ممیته 8

 25/1 المللی خوارزمی های تاصصی جشنواره بین عضویت و شرمت در جلتات ممیته 9

 5/1 عضویت و شرمت در جلتات ممیته ترفیع سازمان 10

 1 عضویت و شرمت در جلتات شورای مرمز رشد سازمان 11

 25/1 عضویت و شرمت در جلتات شورای ارزیابی اختراعات سازمان 12

 75/0 عضویت و شرمت در جلتات شورای انتشارات سازمان 13

 5/1 های ت ییدی سازمان عضویت و شرمت در جلتات شورای طرح 14

 5/1 پژوهش و فناوریعضویت و شرمت در جلتات شورای تاصصی  15

 5/0 عضویت و شرمت در جلتات ممیته منتاژ پژوهشکده 16

 1 عضویت و شرمت در جلتات شورای علمی پژوهشکده 17

 1 عضویت و شرمت در جلتات شورای سازمان 18

 5/0 اجرایی تشکیالت سازمان و امور انتانی هیاتعضویت و شرمت در جلتات  19

 25/0 ممیته اجرایی جشنواره جوان خوارزمیعضویت و شرمت در جلتات  20

 25/0 المللی خوارزمی عضویت و شرمت در جلتات ممیته اجرایی جشنواره بین 21

 25/1 علمی هیاتاجرایی جذ  اعضای  هیاتعضویت و شرمت در جلتات  22

 1 علمی هیاتعضویت و شرمت در جلتات مارگروه صالحیت عمومی جذ  اعضای  23

 5/1 شرمت در جلتات شورای تحصیالت تکمیلیعضویت و  24

 5/0 شرمت در جلتات ممیته هادی پژوهشکده 25

 1 عضویت و شرمت در جلتات گروه تالفات پژوهشی 26

 1 عضویت و شرمت در جلتات هیئت بدوی رسیدگی به تالفات اداری 27

 5/0 رابط دفتر ارتباط با صنعت 28

 5/0 نماینده ممیته ایمنی  29

 5/0 رابط پژوهشکده و متاباانه 30

 5/0 رابط سایت پژوهشکده 31

 5/0 نماینده سازمان در ستادهای فناوری راهبردی معاونت ریاست جمهوری 32

 5/0 الملل پژوهشکده متئول امور بین 33
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 5/0 سازی و بازاریابی پژوهشکده متئول تجاری 34

 5/0 متئول انتشارات پژوهشکده 35

 5/1 های تاصصی متئول آزمایشگاهرئیس یا  36

 2 رئیس گروه تالفات پژوهشی 37

 1 سرداوری ثبت اختراعات 38

 گیری خواهد شد.ها با ارائه احکام رسمی، حتژ مورد در جلتات ممیته ترفیع تصمیمبرای سایر عضویت -*

 گردد. های سازمان بازنگری می جدول فوق هر ساله با توجه به فعالیت -*



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 هاي پژوهش سازمان پژوهشی -علمی مجالت انتشاراتی اخالق نامه ينيآ

  ايران صنعتی علمی
 

 -- زمان تصويب:

 -- زمان اجرا:

 -- مرجع تصويب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 ايران صنعتی علمی هاي پژوهش سازمان پژوهشی -علمی مجالت انتشاراتی اخالق نامه ينيآ

 

 تعالی بسمه

 
سازمان پژوهشی و چاپ آن در مجالت  های علمی های مربوط به انجام فعالیت نامه، برخی حدود اخالقی و مسئولیت ینیآاین    

تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا  کند، تعیین میشود را  مجله گفته میپس که از این های علمی و صنعتی ایران  پژوهش

   .پیشگیری نمایددر مجالت ناآگاهانه 

قات و فناوری مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقی "موازین اخالق پژوهش منشور و"نامه بر گرفته از  ینیاین آ   

و برخی سازمان  و تجربیات موجود در این Copeهمچون موسسه  المللی بینمؤسسات معتبر ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده 

پایان آورده   نامه در استفاده شده جهت تنظیم این آیین منابععلمی پژوهشی دیگر است. لیست  های ها و سازمان دانشگاهاز 

  است. شده
 

 مقدمه. 1

 

های مرتبط در زمینه  ت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخالق پژوهشی و مسئولیتیأنویسندگان، داوران، ه   

گیری در مورد قبول یا رد  چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم

  .باشد می ریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوقت تحأمقاله توسط هی

 

 (Author's responsibilities) وظايف و تعهدات نويسندگان . 2 

 

 تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد. مقاالت ارسالی باید در زمینه -

نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از  research) (Original پژوهش اصیلمقاالت ارائه شده بایستی  -

ها به صورت صحیح  تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده

 گزارش شده باشد.

یسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت مسئولیت صحت و دقت محتوای مقاالت بر عهده نو -

 محتوای مقاالت اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

بایست نسبت به وجود نام و اطالعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران  نویسنده مسئول مقاله می -

 ردن مولف افتخاریــتی از اضافه کــل کند. به عبارت دیگر بایســپژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصر در انجام ــدرگی

authorship) (Gift و حذف مولف واقعی authorship) (Ghost .خودداری شود 

ایگاه خود در را مطالعه و نسبت به ارائه آن و ج  که همه نویسندگان مقاله آن موظف است از این ،نویسنده مسئول مقاله -

 اند، اطمینان حاصل کند. ه مقاله به توافق رسید

های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی  ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان -

 اند. های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده پشتیبان
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دقتی در مقاله خود شود مجله را در جریان آن قرار داده،  هر گونه خطا و بینویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه  -

 پس گیرند. نسبت به اصالح آن اقدام و یا مقاله را باز

ها و اطالعات خام مورد استفاده در  سال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه رود حداقل تا یک از نویسندگان انتظار می -

 االت احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.ؤی به انتقادات و سگوی تهیه مقاله را جهت پاسخ

شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر  ها و یا محیط زیست می هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان -

 شده باشد.

مربوطه، با مجله همکاری های تخصصی  رود در داوری مقاالت محققان دیگر در زمینه از نویسندگان مقاالت انتظار می -

 نمایند.
 

 misconduct) publication and (Research پژوهشی غيراخالقی انتشاراتی و رفتار. 3

 

ذیل اطمینان  اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجالت یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد   

 محسوب شده و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد. حاصل شود، رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی 

 

 (Fabrication) ها جعل داده. 4

 

یا های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و  ها یا نتیجه عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده   

 مانند:  های شخصی یافته

 های آزمایش یا خروجی نرم افزار. عنوان نتیجه های ساختگی به ها و یا نتیجه ارائه داده -

 های یک بررسی با نتایج یک بررسی دیگر. جا کردن نتیجه جابه -

 .است هایی از این تخلف جایی نتایج مطالعات مختلف مثال هثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جاب -

 

 Falsification)( ها تحريف داده. 5

 

ی ها دستکار وری دادهآ فرایند جمعوسیله و ابزار یا  ،پژوهششد که مواد با و ارائه نتایج پژوهش به نحوی منظور آن است که ثبت   

 نتیجه پژوهش در راستای اهدافی خاص دنبال شود. مانند: و هایی حذف یا تغییر یابد ، یا دادهشود

 واقعی برای تحلیل برای رسیدن به نتایجی که در مقاله ارائه شده است.یا فرایندهای غیر ارائه مراحل آزمایشگاهی، -

 های تجربی دست آمده از شبیه سازی یا آزمایش هدستکاری نتایج ب -

ایش را مورد تردید ها نتیجه آزم های نظری که ارائه آن ها، نتایج آزمایشگاهی یا بخشی از تحلیل حذف بخشی از داده -

 دهد.  قرار می

 ها یا نمودارها. استفاده از نرم افزارهای مختلف برای تغییرهای مورد نظر در شکل -

 دستکاری شرایط آزمایشگاهی برای رسیدن به نتایج دلخواه. -

 .)quotes Juicy)تر  نمایی امور کوچک با هدف پنهان کردن واقعیات بزرگ خوش آب و رنگ نشان دادن یا بزرگ -
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  (Plagiarism) سرقت علمی. 6

 

های ساختاری در نوشتار یا  ها و شباهت الفاظ نویسنده دیگر، تناظر یک به یک در بیان اندیشهشامل اقتباس نزدیک افکار و    

از آثار دیگران بدون رجمه کل یا بخشی تهای دیگران به خود بدون ارجاع مناسب است.  ها یا کلمه ها، فرایندها، نتیجه انتساب ایده

 کسب اجازه از منابع ذیربط و معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی نیز از مصادیق سرقت ادبی است.

 

 اجاره علمی. 7

 

پژوهشگر به جای آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد، افرادی را برای این منظور به کار گیرد و  خودش در فعالیت پژوهشی چندان 

 .منتشر کنددخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به  پس از پایان پژوهش، با وتالش نکند 

 

  (interests of Conflict)تعارض منافع . 8

 

ها( تحت تأثیر یک منعفت  ای در مورد یک هدف اولیه )تعهد اصلی پژوهشگر به آزمودنی مجموعه شرایطی که در آن تصمیم حرفه   

 گیرد. اعتبار دانشگاهی، شهرت و ...( قرار میثانویه )مالی، اعتبار فردی، 
عارض منافع را که از نگاه ذینفعان تها در نظر گیرد و هر گونه  عنوان معتمدان آن نویسنده باید منافع همه ذینفعان را به -

 طور شفاف اعالم کند. مختلف پوشیده است در متن یا ذیل مقاله به

طور شفاف معرفی نماید و قرارداد میان او و حامی مالی  هژوهش و نگارش مقاله را بهای پ نویسنده باید منابع تامین هزینه -

 پژوهش نباید به هیچ عنوان باعث منع اعالم تعارض منافع در مقاله باشد.
 

  submission) (Duplicate ارسال مجدد. 9

 

 چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.دیگری در داخل یا خارج از کشور   مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله    

 

 publication) (Overlapping انتشار همپوشان. 10

 

 باشد. نمیعنوان جدید  ای به های مقاالت پیشین خود با کمی تغییر در مقاله ها و یافته چاپ دادهنویسنده مجاز به    

 

 Partial publication)) اي انتشار تکه. 11

صورت یکپارچه قابل انتشار است پژوهشگر مجاز نیست نتایج را در چند بخش  هپژوهش در یک مقاله بکه نتایج  در صورتی   

 جداگانه و در چند مقاله جداگانه منتشر کند.

 

 استناد. 12
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 ها استناد کند. نویسنده باید در صورت استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از آثار دیگران به آن -

ها و عالئم نقل قول مستقیم،  گیرد، باید از روش پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می های هنگامی که عین نوشته -

 (، استفاده شود." ") مهنظیر گذاشتن آن داخل گیو

استفاده از اشکال، جداول و پرسشنامه تدوین شده توسط دیگران در مقاله مستلزم ارجاع به متن اصلی و اجازه کتبی از  -

 مالک معنوی آن است.

 استناد به منابع معتبر علمی: نباید از منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی استفاده شود. -

نویسنده باید در ارجاع دهی از یکی از استاندارهای کتاب شناختی استفاده کند، در صورت استفاده از منابع و آثار  -

 رعایت گردد.الکترونیکی نیز باید کلیه موازین اخالقی مرتبط با منابع و آثار چاپی 
 

 (Reviewers’ responsibility) وظايف داوران. 13

 

 باشد. می (Peer review) های علمی صنعتی ایران بصورت همتراز خوانی داوری مقاالت نشریات سازمان پژوهش -

داوری )به خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش م ر نشریه را از تصمییعد از بررسی خالصه مقاله، بالفاصله سردبداور ب -

در چنین در صورت عدم پذیرش داوری،  دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...( مطلع نماید. هم

 پیشنهاد نماید. سردبیر نشریه داور یا داورهای مناسب را به  تواند صورت امکان می

تخصصی وی فاصله ه که با حوزرا نباید مقاالتی  و باشد موضوعی مقاله صاحبنظر هباید در حوز ای به لحاظ حرفهداور  -

 دارد بپذیرد. 

ها بررسی  در مورد آن ها اختالف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند از پذیرش داوری مقاالتی که با موضوعات آن داور -

 ای انجام دهد، اجتناب کند. منصفانه

وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در  های خاصی به و شرکتمقاالتی که منافع اشخاص، موسسات داور باید از پذیرش  -

 اجتناب نماید.شود  آن مشاهده می

 نباید مقاالتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است، را قبول نماید. داور -

ائه مدارک الزم در مهلت موظف است نظرات تخصصی و اصالحی خود را با وضوح و روشنی و در صورت نیاز با ار داور -

 زمانی تعیین شده به سردبیر مجله و نویسندگان ارائه نماید.

 باشد. بررسی دقیق مراجع، جداول، تصاویر و دیگر ضمایم مقاله نیز جزو وظائف داور می -

صنفی،  ای، شخصی، بر اساس مستندات علمی و استدالل کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه باید داوری مقاالت -

 نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقاالت خودداری گردد.

رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله را به صورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با  از داور انتظار می -

ه )نویسندگان( ارائه تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصالح مقاله، به سردبیر مجله و نویسند

 کند.

که مقاله از لحاظ اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصالح آن بر اساس سلیقه  در صورتی داور -

 های شخصی خود اجتناب کنند.  و اولویت

که در مقاله استفاده هایی  موظف به اطمینان از ارجاع دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول داور -

 باشد.  شده است می

 است را به نویسندگان یادآوری کند. ها ارجاع داده نشده تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنالزم است،  داور -
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یات باید کلیه اطالعات موجود در مقاالت را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئ داور -

 آن با دیگران احتراز نماید.

دیگران یا برای انتقاد  های خود یا ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش از انتشار مقاله، از دادهداور نباید پیش  -

چه نآچنین پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از  اعتبار سازی نویسندگان استفاده کند. هم یا بی

 باشد. نمی است توسط مجله چاپ شده

داوری مقاله کمک  فردی که در نام  بسپرد مگر با مجوز سردبیر مجله وفرد دیگری به را  داوری مقالهداور جایز نیست  -

 باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.است نموده 

 داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقاالت در حال داوری را ندارد.  -

به سردبیر   و ارسال مستندات مربوطه،  "رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی"رود در گزارش  می از داوران انتظار -

 مجله جدیت و اهتمام به خرج دهند.
 

 (Editorial board responsibilities) تحريريه تأهي اعضاي و سردبير وظايف. 14
 

اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله  -

  است.

چنین دارای  متعدد، و همسردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله بایستی از نظر حرفه ای صاحبنظر، متخصص و دارای انتشارات  -

باشند  طرفی، پایبندی به اخالق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران  روحیه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقیقت جویی، انصاف و بی

 و به صورت جدی و مسئوالنه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.

طور مرتب بر اساس  رود که یک بانک اطالعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و به ظار میز سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه انتا -

 عملکرد داوران آنرا بروز نمایند.

با توجه به زمینه تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری و  سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه بایستی در انتخاب داوران شایسته  -

های مستدل و منطقی نویسندگان در مورد  رود در صورت امکان به درخواست چنین انتظار می اهتمام ورزند. همالتزام اخالقی داوران 

 عدم داوری مقاله توسط داوران خاص، احترام گذاشته شود.

انه، های مغرض داوری ی سطحی و ضعیف جلوگیری و با ها های عمیق و مستدل استقبال، از داوری سردبیر مجله باید از داوری -

 اساس یا تحقیرآمیز برخوردکند. بی

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و آرشیو اسناد داوری مقاالت به عنوان اسناد علمی و محرمانه نگاه  -

 داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام الزم را انجام دهند.

ها، و مستندات  ساس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آنتصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد مقاالت بایستی بر ا -

 ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در آن راه نداشته باشد. علمی و استدالل کافی انجام شده و اعمال نظر سلیقه

یا رد مقاله به نویسنده  گیری نهایی در مورد پذیرش سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله موظف به اعالم سریع نتیجه تصمیم -

 مسئول هستند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید کلیه اطالعات موجود در مقاالت را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن  -

 و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند.

های خود یا  ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش انتشار مقاله، از دادهاز نباید پیش سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله  -

چنین پس از انتشار مقاله، سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه  سازی نویسندگان استفاده کنند. همران یا برای انتقاد یا بی اعتباردیگ
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باشند. تنها استثنا در این رابطه بررسی موارد مرتبط با  نمی چه در مجله چاپ شده است مجله مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از آن

 باشد. توسط نویسندگان، در صورت وجود دالیل قابل قبول می "رفتارهای غیر اخالقی انتشاراتی و پژوهشی"

توجه به هرگونه ( در روند داوری، با interests of Conflict) سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله موظفند از بروز تضاد منافع -

ارائه شده تأثیر بگذارد، طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقاالت  ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است به

 کنند. جلوگیری

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله بایستی داوران را به دقت و اظهار نظر در مورد اصالت و عدم بروز تخلفات انتشاراتی  -

 ی در مقاالت ارسالی تشویق نمایند.وپژوهش

شود را  می سردبیر مجله موظف است آثار متهم به عدول از اخالق انتشاراتی وپژوهشی که توسط داوران یا به هر نحو دیگر گزارش -

مندرج در  "مراحل برخورد با رفتار غیراخالقی انتشاراتی وپژوهشی"با دقت و جدیت بررسی نموده و در صورت نیاز بر اساس بند 

 این آیین نامه اقدام نماید.

ها محرز شده، مسئله را پایان یافته بداند و موظف است موارد را تا  سردبیر نباید با رد مقاالت مورد اتهام یا مقاالتی که تخلف آن -

غیر اخالقی  رفتار" آخرین مرحله پیگیری نماید. در عین حال بایستی فرصت مناسب جهت پاسخگویی نویسندگانی که متهم به

 اند فراهم باشد. شده "انتشاراتی و پژوهشی

رفتار غیر اخالقی انتشاراتی و "ها  ای که مشخص شود در آن سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقاالت چاپ شده -

 رخ داده است و اطالع رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید. "پژوهشی
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 هاي علمي و صنعتي ايران نامه انتشارات سازمان پژوهش آيين

 

 
 07/09/1395 زمان تصويب:

 07/09/1395 زمان اجرا:

 رييسه سازمانهيات  201جلسه شماره  مرجع تصويب کننده: 
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 هاي علمي و صنعتي ايران نامه انتشارات سازمان پژوهش آيين

 

 تعالي بسمه

 

 مقدمه

 

خود در حوزه توسعه فناوری، سیاستگذاری و ارتقای   اهدافمنظور دستیابی به  های علمی و صنعتی ایران به  سازمان پژوهش   

های پژوهشی در  چنین ترغیب پژوهشگران و اندیشمندان به تألیف و ترجمه در مورد جدیدترین یافته فناوری و همسطح علم و 

را مورد تجدیدنظر قرار داده و چاپ و  14/8/1391نامه انتشارات مصوب  تاریخ  های نوین و نیز نقد علمی آثار، آیین زمینه فناوری

نامه جدید  ای و نقدهای علمی و تخصصی پژوهشگران با رعایت مفاد آیین ترجمه  ها شامل آثار تألیفی، و كتاب  انتشار مجالت علمی،

 نماید. مصوب می

 

 تعاريف

 

 تصحیح متون كه قابل چاپ و نشر باشد.تنظیم و گردآوری و   تقریر و تحشیه،  تدوین،  ترجمه،  هرگونه تالیف، تصنیف،اثر: 

 است. حقیقی حول موضوعی خاص تنظیم و نگارش یافته است كه توسط شخصی اثریتاليف: 

 اثری است كه از یك زبان خارجی به زبان فارسی یا بالعكس یا از یك زبان به زبان دیگر برگردان شده باشد. ترجمه:

ا دو رویكرد توصیفی )تشریح و توصیف مطالب بدور از جانبداری از اثر( و انتقادی اظهار نظر پیرامون یك اثر علمی ب نقد علمي:

 )ارزیابی مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده همراه با ارائه مدارك(

كند )اعم از شخص یا اشخاص حقیقی  كسی كه حقوق مادی اثر كال یا جزئا متعلق به اوست و آن را به موسسه ارائه می صاحب اثر:

 قی(یا حقو

 شود. نامه به عامل آن پرداخت می بر مبنای این آیین  مبلغی است كه در ازای انجام هر یك از تعهدات یا خدمات، حق الزحمه:

باشد كه از نقطه نظر كیفیت به دو صورت ذیل  تصنیف یا ترجمه شده می  انجام هر گونه حك و اصالح در یك متن تالیف، ويرايش:

 پذیرد: انجام می

 محتوایی )علمی و ادبی( ویرایش -

 ویرایش فنی )صوری( -

 

 اهداف :1ماده 

 

 های تخصصی سازمان در راستای ارتقای سطح علم و فناوری  زمینه 1-1

 های نوین آنان حمایت از پژوهشگران و نوآوران سازمان در چاپ و انتشار یافته -1-2

 ها زبان فارسی و دیگر زبانهای علمی، پژوهشی به  حمایت از تألیف، ترجمه و نقد كتاب -1-3

 دار در كشور های اولویت اشاعه فرهنگ توسعه فناوری -1-4
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ـ تحقیقاتی با  های علمی ها و گزارش ـ ترویجی و مجموعه سخنرانی پژوهشی، علمی  ـ  علمی مجالتها،  چاپ و انتشار كتاب -1-5

 های سازمان نامه تشخیص شورای انتشارات و براساس ضوابط و آیین

تخصصی بر اساس  ـ  ها و مجالت علمی های انتشاراتی در چاپ و نشر كتاب مشاركت با سایر مراكز علمی پژوهشی و مؤسسه -1-6

 های سازمان ضوابط و آیین

 

 شوراي انتشارات :2ماده 

 

 شورای انتشارات سازمان با تركیب اعضای زیر تشكیل خواهد شد:

 رئیس سازمان )رئیس شورا( -2-1

 توسعه فناوری )نایب رئیس شورا( معاون -2-2

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی -2-3

های سازمان به پیشنهاد رئیس  نظر در موضوع انتشارات به نمایندگی از هریك از پژوهشكده ك عضو هیأت علمی صاحبی -2-4

 شده باشند. پژوهشكده. اولویت در این عضویت با افرادی است كه حداقل دارای یك كتاب چاپ

 نظر در موضوع مقررات و استانداردهای نشر كتاب )حسب نیاز( یك نفر صاحب -2-5

 رئیس اداره انتشارات سازمان )دبیر شورا( -2-6

سال و با حكم رئیس سازمان خواهد بود. انتخاب دوبارة آنان بعد از اتمام یك دوره  2عضویت افراد حقیقی شورا برای مدت : 1تبصره

 پذیر است. نیز امكان

 

 وظايف و اختيارات شوراي انتشارات :3ماده 

 

 ، مجله و هرگونه محصول قابل انتشارسیاستگذاری و تعیین راهبردها در چاپ و انتشار كتاب 3-1

 های تعیین شده نظارت بر اجرای سیاست -3-2

، شورای سازمان و هیئت  رئیسههای اجرایی انتشارات به شورای ذیربط بر حسب نیاز شامل: هیأت  نامه تهیه و پیشنهاد شیوه -3-3

 ها ء، و عملیاتی كردن آن امنا

 پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انتشارات سازمان   -3-4

 ای/  نقدعلمی پیشنهاد شده به شورا های تالیفی/ ترجمه بررسی كتاب -3-5

 ها خلی و تصویب آنـ ترویجی و نشریات دا ـ پژوهشی، علمی های علمی بررسی پیشنهاد چاپ و نشر مجله -3-6

 انتخاب مولفان/ مترجمان، در مواردی كه اثر به سفارش سازمان تألیف یا ترجمه خواهد شد. -3-7

 های علمی مدیر مسئول و اعضای هیأت تحریریه مجله  بررسی و تأیید سردبیر، -3-8

 ی بعد از تصویب و چاپـ ترویجی و نشریات داخل ـ پژوهشی، علمی های علمی نظارت بر روند انتشار مجله -3-9

 انتخاب داوران واجد شرایط برای ارزیابی آثار ارائه شده به شورا -3-10

های مصوب  های علمی و پژوهشی باتوجه به برنامه های تخصصی مورد حمایت برای چاپ و نشر كتاب اعالم محورها و زمینه -3-11

 سازمان

 های مصوب، متناسب با اعتبارات تعیین شده در این زمینه مترجمان كتابپیشنهاد راهكارهایی برای حمایت از مؤلفان و  -3-12

 های متولّی نشر و توزیع كتاب برای باالبردن سطح كیفی و كمّی انتشارات سازمان تبادل نظر مستمر با نهادها و مؤسسه -3-13
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وری و سایر خدمات مربوط به ترجمه، حقوق ویراستاری علمی، ادبی، دا تالیف، حق های پرداخت حق تعیین شاخص -3-14

 بندی كتاب سازی كتاب مانند طراحی جلد و صفحه آماده

تهیه و پیشنهاد راهكارهای مناسب برای ترغیب اعضای هیأت علمی و كاركنان سازمان به توسعه و ارتقای سطح فعالیت در  -3-15

 های پژوهشی و تخصصی زمینه تألیف/ ترجمه و نقد علمی كتاب

 های تألیف شده/ترجمه شده و مجالت نوع چاپ )الكترونیكی، فیزیكی(، نوع جلد، قطع و شمارگان كتابتعیین  -3-16

 نامه مربوط، انجام خواهد گرفت. در صورت تصویب چاپ كتاب در شورای انتشارات، تمامی مراحل براساس شیوه: 2تبصره

 

 وظيفه دبير شورا: 4ماده 

 

ظیم دستور كار و ارسال آن  برای اعضای شورا حداقل یك هفته قبل از تاریخ  تشكیل ریزی برای تشكیل جلسه، تن برنامه -4-1

 جلسه

 های شورا و ارسال آن به اعضاء تهیه صورتجلسه -4-2

 های شورا های الزم برای اجرای مصوبه گیری انجام اقدامات و پی -4-3

 های شورا با امضای رئیس شورا  تهیه متن و ارسال ابالغیه -4-4

های كتاب برای فروش و  مدیریت غرفه فروش كتاب و مجالت علمی تخصصی در داخل سازمان و حضور فعال در نمایشگاه -4-5

 معرفی این آثار

 

 هاي شورا و حضور اعضاء نحوه تشكيل جلسه :5ماده 

 

یابد و  ه یك(، رسمیت میشود؛ با حضور اكثریت نسبی اعضاء )نصف به اضاف جلسه شورا حداقل یك بار در ماه تشكیل می -5-1

 های آن با موافقت اكثریت نسبی حاضران قابل اجرا است. مصوبه

 در صورت نیاز و با صالحدید رئیس شورا، افراد دیگری برای بررسی اثر و اظهارنظر دعوت خواهند شد. -5-2

جلسه حاضر نشوند، به منزله استعفای  بار متوالی یا پنج بار متناوب در سال در 3هریك از اعضای حقیقی شورا كه بیش از  -5-3

 ایشان تلقی شده و مراتب توسط دبیر به اطالع رئیس شورا رسانده خواهد شد تا نسبت به تعیین جانشین وی اقدام گردد.

 

 ضوابط عمومي پذيرش و نشر  :6ماده 

 

تخصصی و در حوزه فعالیت سازمان و های  شورا هر نوع تألیف/ ترجمه/ نقد علمی پژوهشی جدید را كه مرتبط با زمینه -6-1

 پذیرد. نامه برای بررسی، چاپ و نشر می متناسب با تجارب و تخصص صاحبان اثر باشد، با رعایت مفاد این آیین

 های الزم، خواهد بود. چاپ و انتشار هر گونه كتاب و مجله در سازمان با تصویب شورای انتشارات و پس از انجام داوری -6-2

  ها و ناشران داخلی و یا خارجی دارد، تواند براساس قراردادی كه با مؤسسه ت موافقت نویسنده یا مترجم، سازمان میدر صور -6-3

 نسبت به چاپ و نشر اثر مصوب با نام مشترك اقدام كند.

 هر نوع ویرایش علمی و ادبی براساس مصوبات شورا و با تأیید صاحب اثر انجام خواهد گرفت. -6-4

 سازمان و صاحبان اثر قوقح :7ماده 
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 های چاپ شده توسط سازمان، به صاحبان اثر تعلق دارد.  حقوق معنوی كتاب-7-1

تألیف/  پرداخت حق نامه حقوق مادی حاصل از چاپ آثار توسط سازمان در هر نوبت چاپ، جز بخشی از آن كه  براساس شیوه -7-2

 به سازمان خواهد بود.متعلق   یابد، ترجمه، به صاحبان اثر اختصاص می حق

های مصوب، طبق مصوبه شورای انتشارات و مبتنی بر قرارداد خواهد  ترجمه یا میزان حمایت سازمان از كتاب تألیف و حق حق -7-3

 بود.

 

 ها  پرداخت: 8ماده 

 

طراحی روی جلد و حق جلسه هیأت تحریریه و هر   آرایی، صفحه  ویراستاری،  ترجمه،  ها شامل حق تألیف، حق تمامی پرداخت   

 نامه مصوب، قابل پرداخت خواهد بود.  گونه پرداخت مربوط به حوزه انتشارات بر اساس شیوه

 

 شود. نامه عطف به گذشته نمی هیچ یك از مقررات این آیین: 9ماده 

 

 سال از تاریخ تصویب اعتبار دارد. 5نامه به مدت  این آیین :10ماده 

 

 

هيأت رئيسه سازمان مورد بررسي  07/09/1395مورخ  201تبصره در جلسه شماره  2ماده و  11نامه در  اين آيين :11ماده 

 االجراء است. و تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابالغ، الزم

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

هاي علمي و صنعتي  دستورالعمل اجرايي نشريات علمي سازمان پژوهش

  ايران
 

 26/06/1396 زمان تصويب:

 26/06/1396 زمان اجرا:

 سازمان هیات ريیسه مرجع تصويب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 هاي علمي و صنعتي ايران دستورالعمل اجرايي نشريات علمي سازمان پژوهش

 

 بسمه تعالي

 مقدمه

 برای نشریات   چاپ، نشر، مسائل مالی و سهولت نظارت  این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در تشكیالت،   

نامه  شود منطبق بر آیین های علمی و صنعتی ایران كه در دستورالعمل به اختصار سازمان نامیده می پژوهشعلمی سازمان 

شود  العمل به اختصار كمیسیون نشریات نامیده می تحقیقات و فناوری كه در این دستور  كمیسیون نشریات علمی وزارت علوم،

 ( تدوین گردیده است.18/11/1390)مصوب 

 

 ات علميشوراي نشري -

و هماهنگی نشریات شورایی به نام   به منظور همفكری، طرح و چاره جویی مسائل مربوط به نشریات، حفظ یكپارچگی تصمیمات   

 گردد. شورای نشریات علمی سازمان تشكیل می

 

 وظايف شوراي نشريات علمي -

 علمی اتپیشبرد اهداف نشریهای اجرایی و مالی ضروری برای  نامه و دستورالعمل بررسی و تدوین شیوه -

 علمی  اتسطح كیفی نشری میائده پیشنهادها و راهكارهای مناسب برای ارتقای ئارا -

 علمی و ارائه راه حل اتمالی نشری -ل و مشكالت اجرایی ئطرح مسا -

 علمی اتنظارت و ارزیابی مستمر بر عملكرد نشری -

 رسانی قوی به مخاطبین  جهت اطالع علمی در اتهای مناسب برای هدایت نشری ه روشئارا -

 و ارائه گزارش به صاحب امتیاز نشریه یا انحالل انتشاربررسی پیشنهاد  -

 ه پیشنهادهای سازنده ئعلمی و ارا اتالن نشریئونظارت بر عملكرد مس -

 سایر امور مرتبط با فعالیت این شورا كه از سوی معاون توسعه فناوری سازمان ارجاع گردد. -

 اعضاي شورا -

 معاون توسعه فناوری سازمان )رئیس شورا( -

 معاون نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری -

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی -

 مدیران مسئول، سردبیران و مدیران اجرایی نشریات -

 دبیر شورا )مدیر كل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش( -

 كارشناس نشریات علمی -

 

  سازمان اتنشري اهداف -

 معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه -

 های فناورانه و گسترش مرزهای دانش معرفی پژوهش -
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 تر بین پژوهشگران داخل و خارج كشور ایجاد زمینه همكاری بیش -

 

 نحوه درخواست انتشار نشريات جديد -

باالترین مقام آن واحد خطاب به معاون توسعه فناوری سازمان جهت طرح و ای از  درخواست نشریات جدید، طی نامه -

 گیرد. مواردی كه در این درخواست الزم است ذكر گردد عبارتند از: ارائه پیشنهاد در شورای نشریات صورت می

 ترویجی( -پژوهشی، علمی -نوع نشریه )علمی -

 سه نام پیشنهادی برای عنوان نشریه -

 نشریه و سایر موضوعاتی كه در مطالب مجله به آن پرداخته خواهد شد.زمینه كاری  -

 هدف از انتشار -

 مخاطبین -

 دامنه كاربرد -

 زبان نشریه -

ها )مطابق شرایط مطرح شده در آیین نامه نشریات علمی  مدیر مسئول و ذكر مرتبه علمی آن  پیشنهاد سردبیر، -

 كمیسیون نشریات علمی كشور(

ها )مطابق شرایط مطرح شده در آیین  نفر( و ذكر مرتبه علمی و سوابق آن 7ای هیأت تحریریه )حداقل پیشنهاد اعض -

 نامه نشریات علمی كمیسیون نشریات علمی كشور(

 تناوب چاپ نشریه -

 

 علميات ارکان نشري -

 صاحب امتیاز -

 مدیر مسئول -

 سردبیر  -

 هیأت تحریریه  -

 مدیر داخلی -

 صاحب امتیاز -

های علمی و صنعتی ایران است و معاون توسعه فناوری به مثابه نماینده سازمان بر  ات، سازمان پژوهشنشریصاحب امتیاز كلیه 

 نشریات نظارت دارد.  فعالیت

 

 وظايف و اختیارات صاحب امتیاز -

 گیری در مورد تأسیس، ادامه فعالیت یا انحالل نشریه علمی  تصمیم -

 علمی  اتداف كالن مربوط به فعالیت، چاپ و نشر نشریها و اه تعیین سیاست -

 علمی اتصدور حكم انتصاب یا عزل مدیر مسئول نشری -

 علمی  اتهای نشری تأمین كلیه هزینه -

 چاپ و انتشار تمامی نشریات -

 های وزارتی مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در مقابل قانون مطبوعات و دستور العمل -
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 مدير مسئول  -

گردد پس از تأیید آن  مدیر مسئول توسط معاون توسعه فناوری انتخاب شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی می

 گردد. سال به این سمت منصوب می 3وزارتخانه با حكم معاون توسعه فناوری به مدت 

بایست در سامانه جامع  فرهنگ و ارشاد اسالمی می فرد منتخب جهت بررسی و تأیید توسط معاون مطبوعاتی وزارت :1تبصره 

 ثبت نام نماید. rasaneh.ir-http://www.e  ها به نشانی رسانه

  وظايف و اختیارات مدير مسئول -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی های وزارت العملو دستور و پاسخگویی در مقابل قانون مطبوعات  نشریهمسئولیت تمامی موارد حقوقی  -

 های مصوب از سوی صاحب امتیاز  اجرای سیاست -

 انجام تشریفات قانونی دریافت مجوز نشریه  -

 تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه  -

 تعرفه مصوب انتشاراتهای مالی مطابق با  تدوین صورتحساب -

 های نشریه  حفظ اموال و دارایی -

 مطالبات نشریه  پیگیری و وصول -

 سازی نهایی مقاالت پذیرفته شده در قالب یک نشریه و ارسال آن به اداره برای چاپ  بندی و آماده جمع -

 تهیه و ارائه گزارش سالیانه از عملكرد نشریه علمی به دبیر شورا  -

 سردبیر -

نمایند و آن  اعضا به عنوان سردبیر انتخاب مییک نفر را از میان   نشریات علمی كشور ر اساس ضوابط كمیسیونبهیأت تحریریه 

 .شود سال به این سمت منصوب می 3به مدت توسعه فناوری سازمان با حكم معاون فرد 

 وظايف و اختیارات سردبیر  -

 رئیس هیأت تحریریه است و مسئولیت علمی نشریه را به عهده دارد.  سردبیر نشریه، -

 ها هیأت تحریریه و نظارت بر حسن اجرای آنپیگیری امور برای انجام مصوبات  -

  كمیسیون نشریاتبررسی و تطبیق مقاالت رسیده به دفتر نشریه با موضوع تخصصی نشریه علمی و معیارهای  -

 ها پس از تصویب در هیأت تحریریه  نظارت بر مطالب نشریه وتنظیم آن -

 علمی های تهیه و تنظیم نحوه نگارش، نحوه داوری و دستور العمل -

 انجام كلیۀ مكاتبات با نویسندگان مقاالت، اعضای هیأت تحریریه و داوران -

 بندی داوران بندی نظر داوران و آرای هیأت تحریریه و نیز بررسی و طبقه جمع -

 هیأت تحریریه  اتجلس به موقع در جهت تشكیل ریزی و هماهنگی برنامه -

 پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیأت تحریریه  -

 دبیر تخصصي -

تواند از میان هیأت تحریریه نشریه دبیر یا دبیران تخصصی را به عنوان دستیار انتخاب نماید و آن فرد با حكم معاون  سردبیر می

 سال به این سمت منصوب خواهد شد. 3توسعه فناوری به مدت 

 وظايف دبیر تخصصي -

 نویسنده  بهنتیجه داوری ان تخصصی و اعالم داوربه ت مقاالهمكاری با سردبیر در ارسال  -

 ای  های تخصصی در نشریات بین رشته مشاور سردبیر در زمینه -

 هیأت تحريريه -

http://www.e-rasaneh.ir/
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شورای نشریات و پس از تأیید كمیسیون اعضای هیأت تحریریه بر اساس ضوابط كمیسیون نشریات علمی كشور، به پیشنهاد 

 .شوند سال منصوب می 3 به مدت زمانتوسعه فناوری سابـا حكـم معـاون نشریات 

 وظايف و اختیارات هیأت تحريريه  -

 به سردبیر و مدیر مسئول  پژوهشیعلمی و  راهكارهایرسیدگی و پیشنهاد  -

  سازمانهـای اجرایـی مربـوط بـه بررسـی و پـذیرش مقـاالت در چهـارچوب قـوانین وزارت و  ها ودستورالعمل نامه تصویب شیوه -

 همفكری و همكاری با سردبیر در امور مختلف علمی مجله -

 انتخاب صاحب نظران تخصص های مختلف جهت داوری مقاالت دریافت شده. -

  .شود رسیدگی به اموری كه از طرف مدیر مسئول یا سردبیر برای تصویب یا اظهار نظر در هیأت تحریریه مطرح می -

انتخاب هیأت تحریریه جدید با پیشنهاد سردبیر به شورای نشریات   عالیت نشریات،پس از كسب اعتبار علمی و آغاز ف :2تبصره 

 گیرد. صورت می

 هیأت تحریریه و سردبیر پس از تأیید در كمیسیون نشریات با حكم معاون توسعه فناوری سازمان منصوب :3تبصره 

 گردند. می

 مدير داخلي -
 .سال منصوب خواهد شد 3به مدت  توسعه فناوری سازمانبا حكم معاون و  مدیر داخلی مجله، به پیشنهاد مدیر مسئول

 وظايف و اختیارات مدير داخلي -

 ها دریافت و بررسی شكلی مقاله -

 انجام كلیه مكاتبات مربوط به نشریه -

 ویراستار و دریافت فایل نهایی  آرا، ارسال مقاالت نهایی شده به صفحه -

 و گزارش منظم آن به مدیر مسئول نشریه  های مالی رسیدگی به حساب -

 واحد نشریاتنظارت بر امور داخلی نشریه و هماهنگی با  -

 تعیین آمار دقیق از نسخ چاپ شده -

 های اصالحی به مدیر مسئول، سـردبیر و هیـأت تحریریه  حل و پیشنهاد راه نشریهسنجش افكار و نظرخواهی از متخصصین دربارة  -

 همكاری با سردبیر برای پیشبرد اهداف علمی نشریه  -

 ت تحریریه و تنظیم صورتجلسات آن أهماهنگی برگزاری جلسات هی -

  .سایر وظایفی كه بنا به تشخیص مدیر مسئول و سردبیر به وی محول خواهد شد -

نامه  استثنای مدیر مسئول طبق تفاهم های علمی انتخاب و انتصاب اركان نشریه به در صورت همكاری نشریه با انجمن :4 تبصره

 گیرد. منعقد شده مابین انجمن و نشریه صورت می

  .بالمانع است اركان نشریهانتصاب مجدد  :5 تبصره

 

 علمي اتانتشار و چاپ نشري -

 اتسـامانه نشریموظفند از مراحل داوری تـا پـذیرش مقالـه را بـه صـورت الكترونیـک و بـا اسـتفاده از  علمی اتكلیه نشری -

 .علمی انجام دهند

  .شوند علمی به صورت كاغذی و الكترونیک منتشر می اتنشری -

اسالمی، پایگاه  ی، فرهنگ و ارشـادرهای علوم، تحقیقات و فناو برای ارسال به وزارتخانه نشریهنسخه از هر  50حداكثر  :6 تبصره

 .شود دیجیتال چاپ میت صور هب استنادی علوم جهان اسالم، كتابخانه ملی و ...
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برای ارسال به همه  به تعداد نسخ مورد نیازهـر نشریه در صورت لزوم از تواند  میسازمان  ،علمی اتنشری تبلیغبرای  :7 تبصره

 .چاپ كند علمیمراكز 

 

 ها الزحمه حق -

بر اساس مصوبات هیأت امنای سازمان با تشخیص  آرایی و سایر اركان نشریه صفحه ،ویراستاری )انگلیسی و فارسی(های  الزحمه حق

  .قابل پرداخت خواهد بود معاون توسعه فناوریییـد أتو 

 

 

و از  هاي علمي و صنعتي ايران رسید  یسه سازمان پژوهشيهیأت ربه تصويب  26/6/1396تاريخ  العمل در دستوراين 

 .االجرا است همان تاريخ الزم
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 الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری

 

 
 ---- زمان تصویب:

 ---- زمان اجرا:

 ---- مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری 

 بسمهتعالی

  مقدمه

 این .است کرده بیشتر را کشور صنعتی و اجتماعی اقتصادی، پیشرفت اخیر های سال طی کشور علمی مراکز و ها مؤسسه وسعهت

 کشاور  هاای  دساتااه  و هاا  بخش اجرایی امور و صنعت اقتصاد، جامعه، در را هایی چالش کنونی المللی بین شرایط که است حالی در

 دولتی فناوری و پژوهشی آموزشی، های مؤسسه کارشناسان و اندیشمندان گسترده مشارکت نیازمند آنها رفع و بهبود که کرده ایجاد

 پژوهشای  مراکاز  و ها دانشااه بین ارتباطات و تعامالت کردن مند قاعده و استانداردسازی ساماندهی، اساس، این بر .است غیردولتی و

 و اصول تدوین نیازمند خصوص این در زیرمجموعه های مؤسسه و عتف وزارت .است فراوان اهمیت حائز اجرایی های دستااه و کشور

 ارتقاای  نهایت در و نظارت پایش، برای را مناسبی شرایط ارتباطات از حمایت بر عالوه که هستند مؤثرتری و شده تعریف های روش

 کناونی  نیازهاای  و شارایط  و تجاار   از گیاری  بهاره  باا  اسات  ضاروری  بناابراین، د. آور فاراه   هاا  فعالیات  گونه این اجرای کیفیت

 اولیه الزامات رعایت با جزئیات کند می ایجا  ها مؤسسه و تخصصی های حوزه بین تفاوت طبیعتا .شود اجرا و تدوین هایی نامه شیوه

 .شود سپرده پژوهشی مؤسسات و مراکز به عام ضوابط و

 عالی، آموزش مؤسسات از الزامات، شدن اجرایی منظور به .نماید می ارائه را الزامات آن در مندرج اصول و ضوابط و حاضر مستند

 اجارا  به خود های نامه شیوه قالب در و تدوین مؤسسه هر سطح در شفاف صورت به را جزئیات که رود می انتظار فناوری و پژوهشی

 .گذارند

 اختصارات و تعاریف. ۱ ماده

 آموزشای،  مؤسساه  هار  توساط  اجرایای  های نامه شیوه تدوین نیازمند آنها دادن پوشش که است شرایط از ای مجموعه  :الزامات

 .است فناوری و پژوهشی

 یا دستااه بخش، یک تقاضاهای و نیازها به پاسخ برای فناوری و پژوهشی آموزشی، مؤسسات که قراردادی :تحقیقاتی قرارداد

  .کنند می منعقد غیردولتی یا دولتی بنااه

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت به وابسته فناوری و پژوهشی آموزشی، مؤسسات همه :مؤسسه

 مؤسساه  باا  تحقیقااتی  قارارداد  مشخص فعالیتی اجرای برای که دولتی غیر یا دولتی بنااه یا سازمان دستااه، بخش،ا: کارفرم 

 .کند می پرداخت را آن اجرای هزینه و منعقد

   .گیرد می عهده بر را پروژه اجرای و تی  تشکیل مسئولیت که مؤسسه علمی هیئت اعضای از افرادی یا فرد :مجری

 و پژوهشای  هاای  طار   اجارای  و تدوین روش که المللی بین استانداردهای از ای مجموعه :پروژه مدیریت استاندارد سیستم

 د.کن می ارائه منسج  ای مجموعه صورت به را فناورانه

 مدیریت به و دارند را مالی و اجرایی پیشرفت میزان خصوص در گیری گزارش امکان که هایی سامانه :پروژه کنترل های سامانه

 .میدهند هشدار مؤسسه
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  اهداف .۲ ماده

  مؤسسه علمی هیئت اعضای و پژوهشاران بین گروهی کار فرهنگ تقویت به ترغیب و تشویق. 2-1

  مؤسسه ای حرفه و علمی اقتدار و وجاهت حفظ .2-2

  پروژه بر مؤسسه اجرایی سیست  نظارت از اطمینان کسب .2-3

  آن وقوع از ممانعت و پروژه اجرای در احتمالی اختالل نوع هر بروز بینی پیش .2-4

  آن کیفیت سطح ارتقای و فنی و علمی اصول رعایت با ها پروژه اجرای. 2-5

  پروژه اجرای های هزینه و منابع تخصیص چاونای سازی شفاف . 2-6

  مؤسسه علمی هیئت اعضای فعالیت برای شفاف و روان اجرایی نظام یک ارائه .2-7

  ای حرفه مداری اخالق. 2-8

  مؤسسه جایااه و شأن با متناسب مالی توانمندسازی .2-9

  قراردادها حقوقی محتوای .3 مادة

 مای  قرار علمی هیئت اعضای اختیار در و تدوین حقوقی، بندهای و الزامات شامل را، قراردادها انعقاد نویس پیش ؤسسه. م3-1

 .دهد

 .کنند بررسی را قراردادها مؤسسه حقوقی دفتر کارشناسان است ضروری. 3-2

 تأییاد  باه  مؤسسه مسئوالن نهایی امضای از قبل قرارداد حقوقی و مالی فنی، محتوای تأیید نحوه و اجرایی فازهای تدوین. 3-3

 د.برس مؤسسه فناوری و پژوهش معاون یا رئیس تأیید به آن از پس و مجری

 در مجاری  توساط د باشا  داشته را مؤسسه پروژه کنترل های سامانه نظارت قابلیت که طر  اجرای شده بندی زمان برنامه. 3-4

 .گیرد قرار پروژه کنترل سامانه اختیار

 و دساتورالعمل  باه  آنهاا  از هریاک  کاه  اسات  دیار موارد و ها هزینه جلسات، مکاتبات، ها، فعالیت مستلزم قرارداد اجرای. 3-5 

  است اهمیت حائز ذیل موارد منظور بدین .دارد نیاز شفاف های هنام شیوه

 مشکالت بروز و مکاتبات محتوای از مؤسسه که باشد صورتی به مؤسسه مجریان با کارفرما ارتباط و مکاتبات نامه شیوه. 3-5-1

 آید عمل به اصالحی اقدام تا شود آگاه بحران بروز از قبل اجرایی و اداری

 :باشد شده برآورد مؤسسه برای ذیل های هزینه قراردادها در. 3-5-2

 خدماتی خریدهای 
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 ها دستااه و قطعات تجهیزات، خرید هزینه 

 مصرفی مواد خرید هزینه  

 پروژه همکاران و کارشناسان هزینه  

 مجریان /مجری هزینه 

  مؤسسه سه  

 احتمالی بیمه / مالیات میزان  

 .باشد مشخص قرارداد با مرتبط قانونی کسورات دیار و مالیاتی امور قبال در مؤسسه و مجری تعهدات . 3-5-2

 .باشد مشخص همکاران با مجری ارتباط همچنین و مالی لحاظ از مؤسسه با مجری ارتباط نحوه  .3-5-3 

 مشاخص  اخاتالف  باروز  صورت در مجری و مؤسسه کارفرما، تعهدات و بینی پیش قراردادها به حقوقی رسیدگی نحوه 3-5-4 

 .شود

  قراردادها فنی محتوای .۴ ماده

 متوجاه  خصوص این در سه  و مسئولیت بیشترین طبیعتا آنها زیاد بسیار های تفاوت و قراردادها بودن تخصصی دلیل به -4-1

 اینکاه  و نظار  مورد فعالیت بودن فناورانه با پژوهشی علمی، به توجه با  .است پیشنهاد پذیرفتن معنی به کارفرما تأیید و است مجری

 :است ضروری اجرایی های نامه آیین در ذیل نکات به خاص توجه باشد شده تعریف درست کار ابعاد باید

 خود تشخیص بر بنا تواند می مؤسسه فناوری و پژوهش معاونت کند، می ارائه مؤسسه را الزم تضامین آنکه به توجه با -4-1-1

  ید.نما استفاده قرارداد اجرای و فنی بررسی برای دیار متخصصان از

 بارآورد  روش بنادی،  زمان همکاران، سوابق شامل مستندات، سایر قرارداد فنی پیوست بر عالوه بزرگ قراردادهای برای-4-1-2

 بررسای  و دریافات  مجاری  از مؤسساه  نظار  حساب  اناد،  پروژه اجرای موفقیت ضامن که مشابه، موارد و احتمالی، خطرهای هزینه،

 .شوند می

 در و بررسی را مجریان /مجری قبلی فعالیت تجار  و سوابق توان می آنها اجرای هزینه و قراردادها محتوای بررسی در -4-1-3

  د.دار کامل اختیار قرارداد رد یا پذیرش در مؤسسه .کرد گیری تصمی  آن خصوص

 مجاری  هادایت  به اجرایی کارگروه یک امور اجرای از اطمینان کسب منظور به تواند می مؤسسه بزرگ قراردادهای در-4-1-4

  .دهد تشکیل طر  اجرای برای اصلی

 

  اجرایی الزامات .۵ ماده
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 در وقات  اسارع  در و ساهولت  باه  پروژه اجرای برای دریافتی مالی منابع که کند فراه  را شرایطی مؤسسه است ضروری -5-1

 یاا  کند واریز علمی هیئت عضو اعتباری حسا  به را قرارداد از حاصل منابع تواند می مؤسسه منظور بدین .گیرد قرار مجری اختیار

 .باشد داشته را ها هزینه تأمین و پرداخت اجازه مجری و دهد قرار وی اختیار در تنخواه صورت به یا الحسا  علی

 بایاد  مؤسسه .شود تسویه مشخص مقاطع در ها حسا  و باشد داشته مالی نظارت قرارداد اجرای بر مؤسسه است ضروری -5-2

 کند تأیید اجرایی، و مالی های بخش در خصوصا پروژه، اجرای پیشنهاد با را ها هزینه پرداخت انطباق

 قطعات و تجهیزات تأمین هزینه و اولیه مواد تأمین هزینه پرسنلی، هزینه مانند گوناگون های سرفصل در پروژه های هزینه -5-3

 و امکاناات  .باشاد  مؤسساه  از مجوز کسب با باید آن از مجری عدول .باشد داشته انطباق کارفرما با توافق مورد اولیه پیشنهاد با باید

  .شود می شناسایی مؤسسه اموال زمره در مؤسسه در طر  اجرای از مانده باقی تجهیزات

. کناد  مای  اجارا  و تدوین صنعت و جامعه با ارتباط های پروژه مجری استادان برای را تشویقی و حمایتی های روش مؤسسه -5-4

 حقوقی و مالی های پشتیبانی مؤسسه، های زیرساخت و ها سیست  به دسترسی پروژه، فیزیکی استقرار محل تخصیص شامل ها روش

 .است حوزه این در فعال علمی هیئت اعضای ارتقای و ترفیع تشویق، همچنین اجرایی، تناناهای زمان در

 حاوزه  ایان  در فعال علمی هیئت اعضای صنعت و جامعه با ارتباط های ه پروژ کیفی سطح ارتقای برای است ملزم مؤسسه -5-5

 عضاو  پاذیرش  مؤسساه  شرایط، از ای پاره در. سازد آشنا فناورانه و پژوهشی های پروژه اجرای استانداردهای با را آنان و دهد آموزش

 .کند می اعالم اجرایی های نظام با وی آشنایی به منوط مجری عنوان به را علمی هیئت

  قراردادها پایش .۶ ماده

 باا  ارتبااط  توساعه  در هاا  مؤسسه موفقیت در بسزایی تأثیر و است قرارداد درست اجرای در اساسی رکنی پروژه بر نظارت -6-1

 شارایط  کلای  پایش بر عالوه و کند توجه موضوع این به پروژه اجرای طول در مؤسسه است ضروری ین،ابنابر .دارد صنعت و جامعه

 .است ضروری مناسب دفتری یا ساختار تشکیل اساس، این بر .شود مطلع قرارداد فنی و مالی پیشرفت جزئیات از پژوهشی قرارداد

 مانظ   گازارش  پاروژه  بار  نظاارت  بارای  مؤثر و مناسب سیست  یا کارشناس یک بزرگ قراردادهای مجریان است بایسته -6-2

 د.آورن فراه  را آن پیشرفت

 ت.اس پذیر امکان ها پروژه از نیاز مورد حداقلی اطالعات فصلی یا ماهیانه دریافت با کوچک های پروژه بر نظارت -6-3

 پایاان مااه    6 هار  را هاا  پاروژه  پیشارفت  وضاعیت  و منعقده، قراردادهای گزارش مؤسسه اجرایی مسئوالن است ضروری -6-4

 اقادامات  تادوین  و ارزیاابی  امکاان  تاا  کنناد  ثبات ( مپنا عتف وزارت و مؤسسه اطالعاتی سامانه در( سال هر اسفندماه و شهریورماه

 .آید فراه  اصالحی

 اندیشایده  آنها حل راهکارهای تا دهند اطالع عتف وزارت و مؤسسه به را قراردادها های چالش و مشکالت ها طر  مجریان-6-5

  .شود

 الزم آن ابیغ   زمیان  از و رسیید  فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تصویب به ۱7/0۶/۱397تاریخ در ماده ۶ در سند این

  .االجراست
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 ------ زمان تصویب:

 01/09/1390 زمان اجرا:

 معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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، پژوهشی و فناورییعال زشآمو موسسات و ها دانشگاه تیریمد جامع نامه نییآ  

 
 بسمهتعالی

 

 مقدمه:  

 

های گستترد  در ستایه الفتای رینتران      ها و محدودیت توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سه دهه اخیر علیرغم تحریم

داختل کشتور در    الهی و هدایت داهیانه رهبرکبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری را طراحی نظام مدیریتی متنی رر توان علمی

شتنو    اهم نمود  است. امتا تحقتت تمتدن رتا    حوز  منارع و متون دستاوردهای چشمگیر و درخور ستایش و مباهاتی را ررای کشور فر

ایرانی نیاز ره عبور از دور  تثبیت مدیریت و ورود ره عرصه رشد جهش سریع علمی ررای گذر از تغییرات و تحتوتت ستریع   -اسالمی

نماید. این امر صرفا را تغییر و ایجاد ساختار مدیریتی جامع و متناستب   الملل را طلب می گا  شایسته در نظام رینجهانی و کسب جای

هتا و   نامته متدیریت دانشتگا     عمل آمد  در آیین حات متعدد رهرا وضعیت کنونی میسر خواهد گردید. در این راستا و را عنایت ره اصال

هتا   سال و افزایش تعداد دانشگا  19شورای عالی انقالب فرهنگی در طول مدت  11/04/1370موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 

و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وارسته ره وزارتین علوم، تحقیقتات و فنتاوری و رهداشتت، درمتان و آمتوزش پزشتنی،       

غیتر   -ی و موسستات آمتوزش عتالی غیتر دولتتی     هتای اجرایت   ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وارسته ره سایر دستگا  دانشگا 

هتا و موسستات    های امنا در خصوص تشنیالت دانشتگا   نامه مدیریت مفارت را مصورات هیات انتفاعی، ره منظور انسجام ساختار آیین

، تحقیقتات و  های ناشی از اجرای قانون اهدای، وظایف و تشنیالت وزارت علوم آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و استفاد  از ظرفیت

وزارت رهداشت، درمان و آموزش پزشنی، مصورات متعدد شورای عالی انقالب فرهنگی و شتورای گستترش آمتوزش عتالی     و فناوری 

تاکنون، را هدی رالنتدگی، پیوستتگی    1370هریک از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و رهداشت، درمان و آموزش پزشنی از سال 

کان مختلف دانشگاهی را یندیگر و پاسخگویی مناستب در ررارتر مراجتع الیصتالم، همزمتان رتا رازتتدوین        مدیریتی، تعامل سازند  ار

هتا و موسستات آمتوزش عتالی،      سازی نحو  انتصاب متدیران در کلیته دانشتگا     وظایف و اختیارات، تعیین سفوم مدیریتی و همسان

های اجرایی و  رت رهداشت، درمان و آموزش پزشنی و سایر دستگا پژوهشی و فناوری وارسته ره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزا

هتا و موسستات    نامه جامع مدیریت دانشتگا   آیین»غیر انتفاعی،  -همچنین دانشگا  آزاد اسالمی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی

 مورد رازنگری و تدوین قرار گرفت. « آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 

 تعاریف:   -1ماده 

 

 راشند.   رتین: منظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت رهداشت، درمان و آموزش پزشنی میوزا

های مستقل و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وارسته ره وزارت علتوم،   ها، دانشند  موسسه: منظور از موسسه، دانشگا 

های اجرایتی و همچنتین موسستات     مان و آموزش پزشنی، وارسته ره سایر دستگا تحقیقات و فناوری، وارسته ره وزارت رهداشت، در

 راشد.   غیر انتفاعی و دانشگا  آزاد اسالمی می -آموزش عالی غیر دولتی
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 ارکان موسسه:   -2ماده 

 

 ارکان موسسه عبارتند از: 

 .هیأت امنا؛  1

 . رییس موسسه؛ 2

 . هیات رئیسه؛3

 . شورای موسسه. 4

 

 هیات امنا:   -3ماده 

 

هتا و مسسستات    های امنای دانشتگا   راشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشنیل هیأت ترین رکن موسسه می هیات امنا عالی

شتورای عتالی انقتالب فرهنگتی  و      23/12/1367و  09/12/1367متور    183و  181آموزش عتالی و پژوهشتی صمصتوب جلستات     

 18/10/1369هتا و مسسستات آمتوزش عتالی و تحقیقتاتی صمصتوب متور          و معامالتی دانشگا  همچنین قانون نحو  انجام امور مالی

 مجلس شورای اسالمی  تعیین شد  است.

 رئیس موسسه:   -4ماده 

 

 جایگاه:   -الف

 

ور راشد که رعد از هیات امنا دومین رکن موسسه خواهد رود و در قبال کلیته امت   رئیس موسسه راتترین مقام اجرایی موسسه می

 خواهد رود.   ایند  حقوقی موسسه در نزد مراجع الیصالمموسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نم

 

 نحوه انتصاب:   -ب

 

رئیس هر موسسه رر حسب مورد از جانب وزیر هریک از وزارتین ره شورای عالی انقالب فرهنگتی پیشتنهاد خواهتد شتد کته در      

ار سال ره انجام وظایف خود خواهتد پرداختت. نحتو  انتصتاب رئتیس دانشتگا  آزاد       صورت تایید شورا، وی را حنم وزیر ره مدت چه

 گردد.   اسالمی رراساس مفاد اساسنامه دانشگا  مذکور، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می

 

نها رترای یتک دور    شوند، ره صورت متوالی ت انتخاب مجدد افرادی که را انجام تشریفات مقرر در این ماد  منصوب می: 1تبصره 

پذیر  راشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد ررای دور  رعدی پس از تایید و اخذ مجوز از شورای عالی انقالب فرهنگی امنان رالمانع می

 راشد.   می

 

را  تواند تا تایید حنم رئیس پیشنهادی موسسه توسط شورای عتالی انقتالب فرهنگتی، وی    وزیر هریک از وزارتین می :2تبصره 

 حداکثر ره مدت شش ما  ره عنوان سرپرست موسسه منصوب نماید. 

 

های اجرایی، رئیس موسسه ره پیشتنهاد رئتیس هیتات امنتا، تاییتد       در موسسات آموزش عالی وارسته ره سایر دستگا : 3تبصره 



 

 و صنعتی ایرانهای علمی  های سازمان پژوهش های پژوهش و فناوری ها و دستورالعمل آیین نامه 

 

329 

 گردد.   وزیر الیررط و حنم رئیس هیات امنا منصوب می

 

ره دانشگا  آزاد اسالمی رراساس مفاد اساسنامه آن دانشتگا ، مصتوب شتورای عتالی      روسای مراکز و واحدهای وارسته: 4تبصره 

 گردند.   انقالب فرهنگی منصوب می

 

غیر انتفاعی، رئیس موسسه رراساس مفاد اساسنامه موسسات متذکور، مصتوب    -در موسسات آموزش عالی غیر دولتی: 5تبصره 

 گردد.   یر مراجع الیصالم منصوب میشورای گسترش آموزش عالی هریک از وزارتین و یا سا

 

 شرایط عمومی رئیس موسسه:   -ج

 

قانون اهدای، وظایف و تشتنیالت وزارت   12شرایط عمومی مرروط ره روسای موسسات ره استثنای موسسات مندرج در ماد  -1

 راشد:   علوم، تحقیقات و فناوری ره شرم الیل می

 

  -الف

 ام عملی ره وتیت مفلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛ .اعتقاد ره اسالم و قانون اساسی، التز1

 جستن از محرمات؛  رودن ره واجبات و پرهیز . عامل2

 رودن تقوی دینی و التزام عملی ره احنام اسالم؛   . دارا3

 رودن ره ادار  امور موسسه؛  شهرت اخالقی و وجاهت علمی و آشنارودن از حسن  . ررخوردار4

 های غیر قانونی.   رستگی ره احزاب و گرو . عدم وا5

 

 احراز سایر شرایط مندرج در رندهای الیل:   -ب

 های دینی و اخالقی؛   .تقید و پایبندی ره نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، اصل وتیت فقیه و ارزش1

 رودن شرط تاهل؛  . دارا2

 سال در زمان انتصاب.  65سال و حداکثر  30. داشتن حداقل سن 3

 

 شرایط اختصاصی رئیس موسسه:   -د

 

 .عضو هیات علمی رسمی را مرتبه علمی حداقل استادیار؛  1

 ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در وضعیت هیات علمی؛   سال سارقه خدمت در دانشگا  5. داشتن حداقل 2

 ژوهشی.  ها و موسسات آموزش عالی و پ سارقه اجرایی در دانشگا  2. داشتن حداقل 3

شترایط اختصاصتی منتوط رته     « 2»شرایط عمومی یا رند « 3 -ب»: در شرایط استثنایی، نداشتن شرایط مندرج در رند 1تبصر  

 راشد.     حسب مورد می4رند ب ماد   4تایید وزیر هریک از وزارتین و رئیس دانشگا  آزاد اسالمی صرا رعایت مفاد تبصر  

دانشیاری ررای روسای موسسات رتزر  صرد  یتک  الزامتی استت و در شترایط استتثنایی       : داشتن مرتبه علمی حداقل 2تبصر  

سال ستارقه ختدمت و کستب حتداقل دو      5انتخاب رئیس موسسات رزر  از میان اعضای هیات علمی را مرتبه استادیاری را حداقل 

 راشد.   سوم آرای موافت شورای عالی انقالب فرهنگی مجاز می
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 رئیس موسسه:  ات وظایف و اختیار -ه

 

در اجرای ماموریت و وظایف محوله مستند ره قانون اهدای، وظایف و تشنیالت هریتک از وزارتتین، وظتایف و اختیتارات رئتیس      

 راشد:   موسسه ره شرم الیل می

ای هت  ها و رخشنامه نامه مسئولیت در قبال کلیه امور موسسه و حسن اجرای مصورات هیات امنا در حدود مقررات مصوب و آیین .1

 صادرشد  از سوی وزارت و ارالغ آن ره واحدهای الیررط حسب مورد و نمایندگی حقوقی موسسه نزد مراجع الیصالم؛ 

 ها ررای طرم در هیأت امنا؛   مشی ها، اهدای و خط های راهبردی، سیاست تهیه و پیشنهاد ررنامه .2

هتای   ریتزی و هتدایت فعالیتت    ی الیررط، ررنامههای راهبردی مصوب هیات امنا تعیین خط مشی اجرایی موسسه رراساس ررنامه .3

چتارچوب  فرهنگی، ترریتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، رهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منتارع موسسته در   

 شد ؛   های راهبردی تعیین ررنامه

هداشتتی و درمتانی، ختدماتی،    نظارت دقیت و مستمر رر حسن اجرای امور ترریتی، فرهنگی، آموزشتی پژوهشتی، دانشتجویی، ر    .4

استخدام، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی، توسعه متدیریت و منتارع، استتخدام، جتذب، انتصتاب،      

المللی موسسه و هماهنگی واحتدهای مختلتف و پاستخگویی رته      ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و رین

 و پیگیری اشناتت و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها ره مقامات الیصالم؛  مراجع الیصالم

 استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی صاعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...  ره نمایندگی از موسسه؛  .5

موسسته و همچنتین تغییتر و     معامالتی، اداری، استخدامی و تشنیالتی، نمودار سازمانی و تشتنیالت  -های مالی نامه تهیه آیین .6

 اصالم آنها در چارچوب ضوارط و مقررات وزارتین و پیشنهاد ره هیات امنا ررای طی مراحل قانونی؛  

نامه مالی و معامالتی و ارائه ره هیات امنا و همچنتین نظتارت رتر نحتو       تهیه رودجه تفصیلی ساتنه موسسه را رعایت مفاد آیین .7

 موسسه؛  هزینه نمودن رودجه تخصیصی ره

و مستئولیت امتور   امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مناتبات موسسه در چارچوب ضوارط و مقررات مصوب  .8

پاستخگویی رته هیتات امنتا در      مالی موسسه طبت قوانین، آیین نامه های مالی و معامالتی، اداری و مقررات و مصورات ارالغتی، 

ری و رفع مشنالت و مسائل مفروحه در گزارش حساررسی و ارائه اقدامات انجام شد  ره هیتات  قبال گزارشات حساررسی، پیگی

 امنا؛

ارائه گزارش عملنرد ساتنه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، متالی و محاستباتی ستاتنه موسسته رته هیتات امنتا و وزارت         .9

 متبوع؛ 

ها، مسسسات و  ها، آموزشند  ها، پژوهشند  ه، رؤسای دانشند نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای موسس .10

 های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی موسسه؛ واحدهای وارسته، و مدیران گرو 

 

توانتد اختیتار انتصتاب و عتزل      صرفا در موسسات وارسته ره وزارت رهداشت، درمان و آموزش پزشنی، رئتیس موسسته متی    تبصره:

 ها را ره راتترین مقام اجرایی مرروطه در شهرستان الیررط تفویض نماید.   در شهرستان مدیران واحدهای مستقر
 

 ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحالل و ادغام واحدها را هماهنگی شورای موسسه ره هیات امنای الیررط؛  .11

ورای موسسته ررارتر ضتوارط و    های علمی را سایر مسسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و ختارجی رته شت    ارائه پیشنهاد همناری .12

 مقررات مرروطه؛

هتای مختلتف آموزشتی، پژوهشتی، فرهنگتی و       ایجاد شورای مشورتی متشنل از پنج تن از اساتید شاخص و ررجسته در حتوز   .13
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 اجرایی ترجیحا را مرتبه علمی راتتر از استادیار؛

 رچوب ضوارط و مقررات مرروطه.کارمندان  در چا -دانشجویان -نظارت رر امور انضباطی موسسه صهیأت علمی .14

 

 معاونان مؤسسه:   -5ماده 

 

 جایگاه:   -الف

 

 تواند شامل عناوین الیل راشد:   راشند که می دومین سفح مدیریتی موسسه معاونان موسسه می

 معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی؛   .1

 معاون دانشجویی؛ .2

 معاون فرهنگی و اجتماعی؛   .3

 معاون پژوهشی و فناوری؛ .4

 عه مدیریت و منارع یا عناوین مشاره؛معاون توس .5

 معاون رهداشتی؛   .6

 معاون درمان و دارو. .7

 

های امنای الیتررط حتداکثر تتا ستقف مصتوب قتانونی تعیتین         ها در موسسات رراساس تشنیالت مصوب هیات تعداد معاونت تبصره:

 گردد. می

 

 نحوه انتصاب معاونین و سایر مدیران موسسه:  -ب

 

گردند. همچنتین   موسسه را احراز شرایط اختصاصی و عمومی توسط رئیس موسسه انتخاب و منصوب میمعاونان و سایر مدیران 

 راشد.   تغییر و یا عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رئیس موسسه می

 

 ان موسسه:  رشرایط عمومی معاونین و سایر مدی -ج

 

ها، مدیران  ها و آموزشند  ها، پژوهشند  ان و مدیران دانشند ، معاونان موسسه صمعاونین، مدیران، روساشرایط عمومی کلیه مدیر

 راشد:   های آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای دانشگاهی  ره شرم الیل می گرو 

 اعتقاد ره اسالم و قانون اساسی، التزام عملی ره وتیت مفلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛  .1

 جستن از محرمات؛  رهیزرودن ره واجبات و پ عامل .2

 رودن تقوی دینی و التزام عملی ره احنام دینی؛   دارا .3

 رودن ره ادار  امور موسسه؛  شهرت اخالقی و وجاهت علمی و آشنارودن از حسن  ررخوردار .4

 های غیر قانونی. عدم وارستگی ره احزاب و گرو  .5
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 شرایط اختصاصی معاونین موسسه:   -د

 

 مرتبه علمی حداقل استادیار؛  عضو هیات علمی رسمی را  .1

ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنتاوری رتا متدرک دکتترا در وضتعیت       سال سارقه خدمت در دانشگا  5داشتن حداقل  .2

 هیات علمی؛  

 رودن مدرک تحصیلی تخصصی و یا تجرره عملی در زمینه مورد نظر. دارا .3

 

نامته ارتقتا    ول تا پنجم صرراساس امتیازات کسب شد  از موضوع ماد  یک آیینعالو  رر شرایط اختصاصی فوق، احراز رتبه ا :1تبصره 

اجتماعی  در میان اعضای هیات علمی موسسه، ررای معاون فرهنگتی   -ترریتی -های فرهنگی مرتبه اعضای هیات علمی فعالیت

 و اجتماعی الزامی است. 

 

تین داشتن مرتبه مرری را مدرک تحصیلی کارشناستی ارشتد مترتبط    در شرایط استثنایی، را موافقت وزاری هریک از وزار :2تبصره 

 ررای معاونت توسعه مدیریت و منارع و معاونت رهداشتی کافی است. 

 

در مورد مراکز آموزش عالی کمتر از سفح دانشگا  و در شرایط استثنایی، را تایید وزرای هر یک از وزارتتین و همچنتین    :3تبصره 

 غیر انتفاعی داشتن مرتبط مرری ررای معاونان کافی است.  -یر دولتیدر موسسات آموزش عالی غ

 

در مورد دانشگا  آزاد اسالمی و در شرایط استثنایی، را تایید رئیس دانشتگا  آزاد استالمی رترای واحتدهای دانشتگا  آزاد       :4تبصره 

 ت. ها کافی اس یا مدرک کارشناسی ارشد مرتبط ررای معاونت مرری اسالمی داشتن مرتبه

 

 وظایف معاونان موسسه:   -ه

 

 وظایف عمومی:   -الف

 

های ارالغی از سوی رئیس موسسه ره واحدهای الیتررط و پیگیتری و نظتارت رتر حستن       نامه ارالغ کلیه مصورات، مقررات و آیین .1

 اجرای آن؛ 

 مراجع الیصالم ررای تصویب؛ ها و دستور جلسات مرتبط را وظایف معاونت جهت پیشنهاد ره  ها و دستورالعمل نامه تدوین آئین .2

 های توجیهی تزم ره رییس مسسسه در خصوص وظایف مرروطه ره واحدهای تحت نظر؛  ارائه گزارش .3

 های مدیریتی در حوز  معاونت ره ریاست موسسه؛ پیشنهاد افراد واجد شرایط ررای تصدی سمت .4

 آنها؛ نظارت رر واحدهای وارسته ره منظور حصول اطمینان از حسن اجرا وظایف  .5

 های موسسه؛  ها و پیشنهاد رودجه سالیانه معاونت الیررط مفارت را اولویت ریزی، تنظیم فعالیت ررنامه .6

 های موسسه؛ ها جهت حسن اجرای ررنامه همناری را سایر معاونت .7

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه. .8
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 وظایف اختصاصی:   -ب

 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:  -1

 

ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیالت تنمیلی موسسه، منفبت رتر قتوانین،    ادار  و نظارت رر حسن اجرای کلیه سیاست .1

 های تحصیالت تنمیلی؛ های اجرایی مرروطه را روینرد گسترش دور  نامه مصورات، مقررات و آئین

رط و نظارت رر حسن اجرای وظایف واحدهای وارستته و  ریزی امور آموزشی و تحصیالت تنمیلی را همناری واحدهای الیر ررنامه .2

 های آموزشی هر دانشند  و ارزیاری آن و ارائه گزارش تزم ره هیأت رییسه؛  ها و فعالیت اجرای ررنامه

پایش و ارزیاری عملنرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمتی و متدیران آموزشتی واحتدهای مختلتف در هتر نیمستال و         .3

 ریاست دانشگا  و اعالم نتیجه ارزیاری ره اعضای هیأت علمی؛   انعناس آن ره

 مدت آموزشی و ضمن خدمت؛   های کوتا  اجرای دور  .4

آموزشی حوز  و دانشتگا  و ایجتاد زمینته مناستب      -ریزی جهت تامین امنانات و تخصیص اعتبار تزم جهت تعامل علمی ررنامه .5

 جهت نیل ره علم دینی و علوم انسانی اسالمی؛

 انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛  ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم امهررن .6

 افزایی؛ های توانمندسازی و دانش اهتمام ره ررگزاری دور  .7

ها ره منظور ره روزرسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی موسسه، غنارخشی و ارزش مداری و  ارزیاری و رازنگری محتوای سرفصل .8

 تزم ره وزارتین حسب مورد؛  ارائه پیشنهاد

 تخصصی دانشجویان جهت ورود ره جامعه؛   -های علمی ریزی ررای ارتقای مهارت ررنامه .9

 شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه را هماهنگی وزارت متبوع؛  نظارت و ارزیاری فرآیند اجرایی .10

 

سایر وظایف مرتبط را معاونت مذکور، مفارت را ضتوارط و   تواند نسبت ره تعیین وزارت رهداشت، درمان و آموزش پزشنی می تبصره:

 مقررات مرروطه اقدام نماید.  

 

 معاون دانشجویی:   -2

 

 های مرروطه؛  نامه ادار  و نظارت رر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه، مفارت را مصورات، مقررات و آئین .1

 های تحصیلی، رفاهی، سالمت؛   ه در زمینهاندازی و مدیریت فرآیند مشاور  امور دانشجویی موسس را  .2

 های رفاهی آنان؛ های مرروط ره تسهیالت قارل ارائه ره دانشجویان و ررنامه نظارت رر فعالیت .3

 ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، رهداشتی و سالمت دانشجویان موسسه؛  ررنامه .4

 موسسه و ارائه گزارش ره رئیس موسسه؛  رصد و ارزیاری وضعیت صنفی، رفاهی، رهداشتی و سالمت .5

 سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان ررای ارتقای وضعیت موسسه. زمینه .6
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 معاون فرهنگی و اجتماعی:   -3

 

راهبری و نظارت رر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سفوم استادان، دانشتجویان و کارکنتان، مفتارت رتا مصتورات،       .1

 های مرروط و را همناری و هماهنگی سایر نهادهای الیررط؛ نامه و آیینمقررات 

های راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی و ستادهای تعمیت و گسترش فرهنت  و مبتانی استالم در     تفبیت و اجرای سیاست .2

 ها در حوز  مسائل فرهنگی و اجتماعی؛   دستگا 

هتای تزم رتا همنتاری     موسسه و همچنین انجتام مفالعتات و پتژوهش    رصد وضعیت کلی فرهنگی، ترریتی، اجتماعی و سیاسی .3

هتای   هتای فرهنگتی جهتت گستترش و تعمیتت ارزش      ری فعالیتت اگذ ریزی و سیاست معاونت پژوهشی موسسه ره منظور ررنامه

 انقالری در همه سفوم موسسه و ارائه گزارش ره شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه؛  -ایرانی -اسالمی

 باط و همناری هرچه ریشتر را مراکز، موسسات و نهادهای فنری، فرهنگی و انقالری؛  ایجاد ارت .4

های آموزشی و سمینارها و مجامع  های فرهنگی، سیاسی و اخالقی از طریت ررگزاری کالس ریزی ره منظور توسعه آموزش ررنامه .5

 اسالمی و انقالری و نظارت ررآنها؛  فرهنگی، فنری و سیاسی دانشگاهی را استفاد  رهینه از توان موجود نهادهای 

 های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه؛   زمینه ترغیب عناصر موسسه ره منظور حضور در صحنه نآورد فراهم .6

اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان را صاحب نظران علمی، فرهنگی    گفتگو، نقد روشمند، آزاداهتمام ره ترویج فرهن .7

 و سیاسی؛  

هتای تزم و پیگیتری    ها، پیشنهاد ررنامته  ریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریت تسهیل در فرآیند تصویب طرممدی .8

 وظایف محوله؛ 

رسانی ره واحدهای مرتبط در داختل یتا ختارج موسسته، رتا هتدی ایجتاد         ها و اطالع نامه پیگیری ارالغ مصورات، مقررات و آیین .9

 ای آنها و ارائه گزارش ارزیاری ره شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه.هماهنگی و نظارت رر حسن اجر

 

در موسسات فاقد معاونت فرهنگی و اجتماعی، کلیه وظایف و اختیارات معاونت مذکور در حوز  معاونتت دانشتجویی انجتام     تبصره:

 پذیرد.   می

 

 معاون پژوهشی و فناوری:  -4
 

هتای اطالعتاتی موسسته، مفتارت رتا مصتورات،        ها و رانتک  هشی و فناوری، کتارخانهادار  و نظارت رر حسن اجرای کلیه امور پژو .1

 های مرروطه؛  نامه مقررات و آئین

 المللی؛ های علمی و رین گذاری ره منظور ارتقا و افزایش سفح همناری ریزی و سیاست ررنامه .2

 ر؛ های کاررردی و مورد نیاز کشو اولویت رخشی ره نوآوری در حوز  نظری و پژوهش .3

انتداز   هتای کتاررردی هدفمنتد و مبتنتی رتر ستند چشتم        های پژوهشی مصوب را اولویت پتژوهش  توسعه، تقویت و هدایت طرم .4

 های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛  ررنامه

 تی؛های مصوب پژوهشی و تحقیقا نامه پروژ  شد  در طرم پژوهشی موسسه رراساس تقویم تعیینکنترل و نظارت رر فرآیندهای  .5

 های پژوهشی و ارزیاری عملنرد پژوهشی ساتنه موسسه جهت ارائه ره رئیس موسسه؛  مفالعات تزم در زمینه ارزشیاری فعالیت .6
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 ایجاد ارتباط تزم را مسسسات داخلی و خارجی ره منظور همناری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛   .7

های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهتای   و ررگزاری سمینارها و کنفرانسهمناری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی  .8

 تحقیقاتی و خدماتی رین موسسه و سایر مسسسات؛  

 های کوتا  مدت پژوهشی ررای مسسسات غیر دانشگاهی؛   همناری در اجرای دور  .9

کشتور صاعتم از مراکتز علمتی پژوهشتی      های مفالعاتی داخل و خارج از  ریزی جهت استفاد  اعضای هیأت علمی از فرصت ررنامه .10

 حوزوی و دانشگاهی  ررارر ضوارط مصوب؛

مدت و حمایتت از   رلندمدت و  های میان پژوهشی در قالب ررنامه های تهیه ررنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهدای و تعیین اولویت .11

 ی پژوهشی موسسه؛های علم و فناوری، ررای طرم در شورای تخصص تشنیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک

هتای   انداز و ررنامته  های رشد و توسعه کشور رراساس اهدای سند چشم های موسسه در چارچوب ررنامه رررسی و ارزیاری فعالیت .12

 ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در رخش آموزش عالی ررای طرم در هیأت رئیسه؛  توسعه

ریزی جهت تامین امنانات و تخصتیص اعتبتار تزم    مشترک و ررنامهپژوهشی  -های علمی شناسایی و تعریف موضوعات و ررنامه .13

پژوهشی حوز  و دانشگا  و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل ره علم دینی و علوم انسانی استالمی مناستب رتا     -جهت تعامل علمی

 حوز  تخصصی موسسه.

 

 معاون توسعه مدیریت و منابع:   -5

 

 های مرروط؛  نامه داری، مالی و عمرانی موسسه، مفارت را مصورات، مقررات و آئینادار  و نظارت رر حسن اجرای کلیه امور ا .1

هتای کتاری متورد عمتل در واحتدهای       رسیدگی ره اهدای اجرایی موسسه و هدایت و نظارت رر چگونگی گردش کارهتا و روش  .2

 ت اهدای اجرایی مسسسه؛ های مرروط ره واحدهای مختلف در راستای تحق مختلف ره منظور ایجاد هماهنگی رین فعالیت

نظارت رر مصری اعتبار تخصیصی ره واحدهای مختلف رراساس رودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی  .3

 مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرم در هیات امنای الیررط؛

تهدیدات پیش رو جهت تعیتین  و ها  فرصت و مشنالت و تنگناها وتعیین وضعیت موجود مسسسه از طریت شناسایی نقاط قوت  .4

 راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا ره وضعیت مفلوب؛ 

 های توجیهی تزم ره رییس مسسسه در خصوص وظایف مرروطه ره واحدهای تحت نظر؛ ارائه گزارش .5

دجته ستالیانه و انجتام کلیته     ریتزی و پیشتنهاد رو   آوری و تنمیل اطالعات مورد نیاز رراساس طرم جامع مسسسه و ررنامته  جمع .6

 های عمرانی مسسسه صاعم از پیمانی، امانی و ...  های تزم در جهت اجرای طرم فعالیت

 ها و تأسیسات موجود؛ انجام تعمیرات اساسی ره منظور احیاء و نگهداری ساختمان .7

احتدهای تارعته رتا همنتاری ستایر      سازی سامانه تعتامالت اداری رتین و   های اجرایی ره منظور رهینه تشنیل کمیته تدوین روش .8

 های موسسه؛  معاونت

استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب رر چرخه مالی ره منظتور تهیته گزارشتات متدیریتی متالی در جهتت ایجتاد         .9

 های مختلف موسسه؛ انضباط مالی در رخش

هتای ملتی    ظتور حفتو و نگهتداری از سترمایه    های اجرایی مناسب ررای نگهداری ارنیه و تجهیزات موسسته رته من   تدوین روش .10

 موسسه. 
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 معاون بهداشتی:  -6

 

شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی استان، شناسایی منارع، مسائل و مشتنالت رهداشتتی مررتوط رته ستالمت جامعته و        .1

 ها؛   تعیین اولویت

گترفتن   های اعتالم شتد  کشتوری رتا در نظتر      ها و استراتژی ریزی ررای حل مسائل و مشنالت عمد  در چارچوب سیاست ررنامه .2

 شرایط خاص استان؛ 

 های تزم ره منظور حفو و ارتقای سفح سالمت جامعه رر مبنای نیازها؛   ریزی ررای ارائه آموزش ررنامه .3

 ها؛   های توسعه امنانات رهداشتی، را همناری معاونان رهداشتی شهرستان تنظیم و تدوین ررنامه .4

 های استان؛ نارع مورد نیاز و تنظیم رودجه عملیاتی رراساس ررنامهرینی و پیشنهاد م پیش .5

 رندی شد ؛   های مشخص و زمان های مصوب و ارالغ شد  ره استان در قالب طرم های اجرایی ررنامه کردن زمینه فراهم .6

ای منظم از واحدهای ها و پایش صکنترل و نظارت  عملیات اجرایی و سنجش کیفیت خدمات و رازدیده نظارت رر اجرای فعالیت .7

 اجرایی؛

 رینی شد ؛ ها و حوادث پیش ها و اقدام ره موقع ره هنگام رروز اپیدمی های علمی ررای اطالع از وضعیت ریماری استفاد  از شیو  .8

هتای   خانوار جمعیت دارند و پروژ  150های تامین آب آشامیدنی سالم و کافی در روستاهایی که ریش از  طراحی و اجرای پروژ  .9

 های اساسی محیط در کلیه روستاها؛   رهسازی

 های رهداشتی انجام یافته؛   نظارت رر نگهداری پروژ  .10

هتای تزم رترای ختودگردان شتدن      های رهداشتی درمانی استتان و ایجتاد زمینته    گسترش سیاست عدم تمرکز در توسعه شبنه .11

 ها؛ واحدهای اجرایی و تفویض اختیار تزم ره واحدهای اجرایی شهرستان

ایجاد روارط و هماهنگی منفقی میان عملیات مختلف فنی در مرکز رهداشت ره منظور تحقت استراتژی ادغام خدمات در تمتام   .12

 ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیاری؛   مراحل ررنامه

 د نیاز.  های ره موقع ررای تأمین وسایل، تجهیزات، مواد و داروهای مور رینی پشتیبانی تدارکاتی از واحدهای اجرایی و پیش .13

 

 معاون درمان و دارو:  -7

 

 های حوز  ستادی معاونت درمان و دارو در موسسات درمانی تارعه؛   نظارت رر حسن اجرای ضوارط و دستورالعمل .1

ای که موجب اختتالل و   هماهنگی را معاونت آموزشی و رهداشتی در مورد نوع ررخورد را ریماران سرپایی و رستری آنان ره گونه .2

 امر آموزش نگردد؛   یا کاهش در

ریزی در مورد رات رردن سفح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تارعه، در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای  ررنامه .3

 های خاص ره منظور تسریع در درمان ریماران رستری و سرپایی؛ طرم

پیونتد قلتب در چتارچوب ضتوارط و      -نتد قرنیته  پیو -هتای فتوق تخصصتی صپیونتد کلیته      ریزی توستعه در اجترای طترم    ررنامه .4

 های ستادی مرکزی ؛ دستورالعمل

ها و موسسات توانبخشتی و مراکتز درمتانی رختش خصوصتی و       نظارت رر امور موسسات درمانی تارعه موسسه اعم از ریمارستان .5

 خیریه؛
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 ها؛ ها و درمانگا  نظارت و ارزشیاری ضوارط استاندارد و رخش .6

 ور خدمات پاراکلینینی موسسات درمانی تارعه؛رسیدگی و نظارت رر ام .7

رسیدگی و انجام ضوارط مرروط ره تاسیس مراکز تولید، توزیع و نگهداری مواد غذایی دارویی، آرایشی و رهداشتتی و نظتارت رتر     .8

 شد  ره واحدهای الیررط در حوز  ستادی وزارت؛ رخواست متقاضیان تاسیس مراکز یادارسال مدارک و د

 ها در سفح استان و رررسی موجودی دارو و درخواست دارو را توجه ره نیاز واحدهای درمانی؛ دارویی داروخانه نظارت رر امور .9

 نظارت رر نحو  نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور. .10

 

 رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:  -6ماده 

 

 ده: شرایط اختصاصی رئیس و معاونین دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشک -الف

 

 عضو هیات علمی را مرتبه علمی حداقل استادیار؛ .1

 ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را مدرک دکترا؛ سال سارقه خدمت در دانشگا  5داشتن حداقل  .2

 دارا رودن مدرک تحصیلی تخصصی و یا تجرره عملی در زمینه مورد نظر.  .3

 

 ها کافی است.  ی ریاست آموزشند در شرایط استثنایی، داشتن مرتبه مرری ررا تبصره:

 

 وظایف و اختیارات رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:  -ب

 

نمودن تعامل مناسب رین دانشجویان، استتاتید و کارکنتان در واحتدهای مختلتف دانشتند /       ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم .1

 پژوهشند / آموزشند ؛  

 ها؛ های ارالغی از سوی رئیس موسسه ره مدیران گرو  نامه ارالغ کلیه مصورات، مقررات و آیین .2

 شود؛  نظارت رر حسن اجرای مصوراتی که از طریت رییس موسسه ارالغ می .3

 ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشند / پژوهشند / آموزشند ؛ .4

 هیأت علمی دانشند / پژوهشند / آموزشند ؛ نظارت رر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای .5

 پیشنهاد رودجه ساتنه دانشند / پژوهشند / آموزشند ؛ .6

 ارزیاری کار ساتنه دانشند  و گزارش آن ره رییس موسسه؛ .7

 ها و اظهار نظر دررار  آنان.  رررسی صالحیت معاونان گرو  .8

 

 معاون دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:   -7ماده 

 

   جایگاه: -الف

 

 تواند رر حسب نیاز یک تا سه معاون ره تشخیص هیأت رئیسه موسسه داشته راشد. هر دانشند / پژوهشند / آموزشند  می
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 وظایف و اختیارات معاونان دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:  -ب

 

دانشتند / پژوهشتند /    ننتا تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس دانشند / پژوهشند / آموزشند  حستب متورد رته معاو   

 گردد.   آموزشند  محول می

 

 های آموزشی و پژوهشی:   مدیر گروه -8ماده 

 

 جایگاه:   -الف

 

های آموزشی و پژوهشی واحدی است متشنل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش رشتری کته در    گرو 

 دانشند / پژوهشند / آموزشند  دایر است. 

 

   نحوه انتصاب: -ب

 

مدیر گرو  ره پیشنهاد رئیس دانشند / پژوهشند / آموزشند  از میان اعضای گرو  را تایید و حنم رئیس موسسه ررای متدت دو  

 گردد.   سال منصوب می

 

وی صتورت    : پس از مدت دو سال انتصاب مجدد ررای تصدی سمت مدیر گرو ، رراساس ارزیاری گزارش عملنترد دو ستاتنه  تبصره

 پذیرد.   می

 

 وظایف و اختیارات مدیر گروه:   -ج

 

عملتی ، پژوهشتی، راهنمتایی دانشتجو و      -های اجرایی و تنالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی صنظری ارالغ ررنامه .1

 خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گرو  و نظارت رر حسن اجرای آن؛ 

شتد  از طریتت گترو  رراستاس ختط مشتی شتورای دانشتند /          وهشی و خدماتی ارائته آموزشی و پژ تهیه ررنامه اجرایی وظایف .2

دروس هر نتیم ستال رتا همنتاری      ولدج پژوهشند / آموزشند  را مشورت اعضای گرو  قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه

 رئیس دانشند / پژوهشند / آموزشند ؛ره اعضای گرو  و تسلیم آن 

 ها ره مراجع الیررط؛ ها و تغییرات و تحوتت علمی و تسلیم این ررنامه را توجه ره آخرین پیشرفت ها تجدید نظر مستمر در ررنامه .3

تشنیل و ادار  جلسات شورای گرو  و ارسال گزارش کار، مصورات، پیشتنهادها و نظریتات جمعتی گترو  رته رئتیس دانشتند ،         .4

 ای اجرا؛ پژوهشند  یا آموزشند  ررای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی رر

 ها و مصوراتی ارالغی از سوی رییس دانشند / پژوهشند / آموزشند  ره اعضای گرو ؛   نامه ها و آیین ارالغ رخشنامه .5

 پیشنهاد نیازهای مالی گرو  ره رییس دانشند / پژوهشند / آموزشند ؛ .6

ملزومتات متورد نیتاز گترو  رته ریتیس        هتا، نشتریات و ستایر    دادن کلیه مناتبات رسمی گرو  و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب انجام .7
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 دانشند / پژوهشند / آموزشند ؛

دادن آن استت رته ریتیس دانشتند /      هتای دیگتر آمتاد  انجتام     منتاری گترو   های پژوهشی که گرو  راساً یا رتا ه  پیشنهاد طرم .8

 پژوهشند / آموزشند  ررای تصویب در شورای پژوهشی موسسه؛ 

 ش آن ره رییس دانشند / پژوهشند / آموزشند . ارزیاری کار ساتنه اعضای گرو  و گزار .9

 

 های آموزشی و پژوهشی:   معاون مدیر گروه -9ماده 

 

های آموزشی و پژوهشی را تایید و حنم رییس دانشند / پژوهشند / آموزشند  ررای متدت دو ستال منصتوب     معاون مدیر گرو 

 گردد.   ی یا پژوهشی حسب مورد ره آنان محول میگردد و تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات مدیر گرو  آموزش می

تبصر : پس از مدت دو سال انتصاب مجدد ررای تصدی سمت معاون مدیر گرو ، رراساس ارزیاری گزارش عملنرد دو ستاتنه وی  

 پذیرد.   صورت می

 

 هیات رئیسه:   -10ماده 

 

 تعریف هیات رئیسه:  -الف

 

 شد.  را دومین رکن اجرایی موسسه هیات رئیسه می

 

 ترکیب هیات رئیسه:  -ب

 

 رئیس موسسه؛  .1

 معاونان موسسه؛  .2

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه.  .3

 

 وظایف و اختیارات هیات رئیسه:  -ج

 

هتای توستعه کشتور، نقشته      انداز، ررنامه های راهبردی موسسه مبتنی رر سند چشم مشارکت و همناری فعاتنه در تنظیم ررنامه .1

های تقدیمی وزرای هریک از وزارتین ره مجلس شورای اسالمی ره منظور ارائه و تصتویب در هیتات    امع علمی کشور و ررنامهج

 امنا؛  

 های راهبردی موسسه؛  رسترهای تزم جهت تحقت اهدای ررنامه نفراهم نمود .2

های  ها و رخشنامه نامه گی، هیات امنا، آییننمودن مصورات شورای عالی انقالب فرهن مودن رستر مناسب ره منظور اجرایین فراهم .3

 ارالغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع الیصالم؛ 

هتا و شتورای    شد  از سوی معاونتت  دستور جلسات و سایر موارد ارائه ها، نامه ها، شیو  ها، تشنیالت، دستورالعمل نامه رررسی آیین .4

 و یا سایر مراجع الیصالم؛ موسسه ره منظور طرم در هیات امنا

 پیشنهاد رودجه سالیانه موسسه ره هیات امنا از طریت رئیس موسسه؛ .5
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های مردمی و افزایش درآمتدهای اختصاصتی از طریتت ارائته ختدمات       تنوع رخشی ره منارع مالی موسسه از طریت جذب کمک .6

 زم از هیات امنا و یا سایر مراجع الیصالم؛آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منارع دیگر پس از اخذ مجوزهای ت

های کوتا  مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبت ضوارط رته   های مفالعاتی و دور  پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت .7

 گیرد از طریت رئیسه موسسه ره وزارت؛ اعضای آموزشی، پژوهشی تعلت می

های ترریتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ترریت ردنی کته رراستاس    الیتشد  در خصوص فع رررسی و تصویب پیشنهادات ارائه .8

 تقویم سالیانه موسسه ارائه گردید  است؛ 

 های الیررط تا حصول نتیجه؛  نظارت و پیگیری گزارشات ترریتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و .... را هماهنگی دیگر دستگا  .9

 توسط واحدهای تارعه موسسه و نظارت رر عملنرد آنان؛   رررسی و ارزیاری نحو  اجرای تصمیمات هیات رئیسه .10

 های مختلف موسسه و رررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه؛ ارزیاری عملنرد حوز  .11

 های مختلف موسسه. ایجاد هماهنگی تزم رین حوز  .12

 

 شورای موسسه:  -11ماده 

 

 تعریف شورای موسسه:   -الف

 

های جاری موسسه رراستاس   ها و ررنامه راشد که ره تنظیم سیاست عد از هیات امنا میگذار ر شورای موسسه دومین رکن سیاست

 پردازد.   های کالن مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع الیصالم می سیاست

 ترکیب شورای موسسه:  -ب

 اعضای هیأت رئیسه موسسه؛  .1

 ها؛ ها و پژوهشند  ها و آموزشند  رؤسای دانشند  .2

ت علمی هریک از شوراهای تخصصی صآموزشی و تحصیالت تنمیلی، پژوهشی و فنتاوری، دانشتجویی و ...    دو تن از اعضای هیأ .3

 نامه را تایید و حنم رئیس موسسه؛ های عمومی مندرج در این آیین ره انتخاب شورای مرروطه و دارای صالحیت

نامه را انتختاب و   ی عمومی مندرج در این آیینها دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صالحیت .4

 حنم رئیس موسسه. 

 

تواند در مورد مسائل خاص از رئیس گرو  معاری و سایر متدیران حستب متورد رته منظتور شترکت در        رئیس موسسه می :1تبصره 

 جلسات شورا دعوت نماید.  

 

 راشد. سال می 2مدت عضویت اعضای حقیقی شورای موسسه ره مدت  :2تبصره 

 

راشد که از میان اعضای شورا را انتختاب و حنتم    راشد. شورا دارای نائب رئیس می ریاست شورا ره عهد  رئیس موسسه می :3تبصره 

 گردد.   رئیس موسسه منصوب می

 

 پذیرد.   مصورات شورا و مناتبات مرروطه از طریت ریاست شورا انجام می :4تبصره 
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 وظایف و اختیارات شورای موسسه:   -ج

 

 رزیاری کلی عملنرد موسسه؛ ا .1

هتا و شتوراهای تخصصتی موسسته رته       های آن، پیشنهادی معاونت های آموزشی جدید و ررنامه ها و رشته رررسی و تصویب دور  .2

 منظور ارائه ره مراجع الیصالم ررای تصویب؛ 

لتی و ختارجی رتا رعایتت     شد  در راستای همناری موسسه را موسسات دولتی و غیردولتتی داخ  رررسی و تصویب ضوارط تدوین .3

 قوانین و مقررات موضوعه؛

ها، مبتنی رر رودجه و امنانتات موسسته و در راستتای     ها و آموزشند  های پذیرش دانشجو توسط دانشند  رررسی و تایید ررنامه .4

رتتین رته   هتای هریتک از وزا   و سیاست مصورات شورای عالی انقالب فرهنگیهای توسعه کشور،  اجرای تنالیف مندرج در ررنامه

 منظور ارسال ره وزارت مرروطه؛

 های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتا  مدت؛ رررسی و تصویب ررنامه .5

رررسی گزارش تحلیلی ارائه شد  توسط واحدهای الیررط در خصوص مشنالت ترریتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی  .6

 ها؛   ازند  و عملی جهت رفع کاستینارهای سانی و خدماتی ره منظور ارائه راهو فناوری، پشتیب

رندی نیازهای علمتی و اقتدام رترای     رررسی ساتنه امنانات علمی صنیروی انسانی و تجهیزات  موسسه و تعیین کمبودها و طبقه .7

 تأمین آنها  

 ارجاع ررخی از موضوعات موسسه ررای رررسی و اظهارنظر ره ینی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛ .8

 های آن.  های داخلی شورا و کمیته نامه نتدوین و تصویب آیی .9

 

 شوراهای تخصصی موسسه:   -12ماده 

 

 تعریف شوراهای تخصصی: -الف

 

هتای: آموزشتی و تحصتیالت     هتای معاونتت   راشد کته در حتوز    گذاری رخشی موسسه می شوراهای تخصصی اولین سفح سیاست

در معاونت فرهنگی و اجتماعی ره ریاست رئیس موسسه تشتنیل   ره ریاست معاونان الیررط و میلی، دانشجویی، پژوهشی و فناوریتن

هتای مختلتف موسسته رته منظتور ایجتاد همتاهنگی در امتور اجرایتی و           ریزی در رختش  گذاری و ررنامه شود و نسبت ره سیاست می

 نماید.   ریزی در رخش مرروطه و ارائه ره شورای موسسه و هیأت رئیسه اقدام می ررنامه

 

 اختیارات شوراهای تخصصی:   اعضا، وظایف و -ب

 

 شورای تخصصی آموزشی: -1

 

 ترکیب شورای تخصصی آموزشی: -1-1

 

 معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی موسسه صرئیس شورا ؛ .1

 مدیر کل امور خدمات آموزشی موسسه یا عناوین مشاره؛ .2
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 مدیر کل امور شاهد و ایثارگر یا عناوین مشاره حسب نیاز؛ .3

 ها؛ ها و آموزشند   معاونان آموزشی دانشند .4

 تن از اعضای هیأت علمی پیشنهادی معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی را تایید و حنم رئیس موسسه.  4دو تن از میان  .5

 

 وظایف و اختیارات شورای تخصصی آموزشی: -1-2

 

و تصتمیمات هیتأت    همناری را معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی موسسه ررای ایجاد زمینه اجرای مصورات شورای موسسته  .1

 رئیسه: 

 های مختلف آموزشی و تحصیالت تنمیلی ره شورای موسسه از جملة:  تدوین و پیشنهاد ررنامه .2

 های مختلف آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ره صورت تفنینی؛ ررنامه -

 های درسی در چارچوب مصورات؛ تغییرات تزم در نحو  اجرای ررنامه -

 و اظهارنظر دررار  آنها؛های آموزشی  نامه آیین -

 های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتا  مدت و میان مدت؛ طرم -

 های کاردانی و کارشناسی. ررآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دور  -

 دهد؛   رررسی و اظهارنظر دررار  مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی موسسه ره شورا ارجاع می .3

های کاردانی و کارشناسی و رررستی کیفیتت آمتوزش     اظهارنظر در خصوص کیفیت آموزشی موسسه در مقاطع و دور رررسی و  .4

 اعضای هیأت علمی جهت ارائه ره شورای موسسه؛

 های جدید موسسه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ ها و دور  رررسی پیشنهاد تأسیس رشته .5

های مصوب و ارائه نتیجه ره  طری اعضای هیأت علمی از لحاظ تفبیت را سرفصل های ارائه شد  از رررسی متون جزوات و کتاب .6

 شورای موسسه؛

های آموزشی و تأیید دانشند  ررای ارائته و کستب    های مورد نیاز رنا ره پیشنهاد گرو  رررسی دعوت از استادان خارجی در رشته .7

 مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانونی؛

هتای آموزشتی در موضتوعات مختلتف و پیشتنهاد       هتا، مقتاطع و ررنامته    ای و تحلیلی از وضعیت رشتته  ور های د تدوین گزارش .8

 راهنارهای عملی جهت رهبود وضعیت موجود و ارائه ره شورای موسسه. 

 

 شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی:   -2

 

 ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی:   -2-1

 

 سسه صرئیس شورا ؛معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی مو .1

 معاون پژوهشی و فناوری موسسه؛ .2

 مدیر کل تحصیالت تنمیلی موسسه؛ .3

 مدیر کل خدمات آموزشی موسسه؛ .4

 ها؛   مدیران تحصیالت تنمیلی دانشند  .5
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 وظایف شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی:   -2-2

 

صتورات شتورای موسسته، تصتمیمات     های اجرایی م همناری را معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی موسسه جهت ایجاد زمینه .1

 های مصوب؛ ها و ررنامه نامه هیأت رئیسه و آیین

 های مختلف آموزشی ره شورای موسسه از جمله:  تدوین و پیشنهاد ررنامه .2

 های کارشناسی ارشد و دکتری؛ های آموزشی دور  ررنامه -

 وب؛های درسی در چارچوب ضوارط مص پیشنهاد تغییرات تزم در نحو  اجرای ررنامه -

 آنها؛ دررار  های تحصیالت تنمیلی و اظهار نظر نامه رررسی آیین -

 ه؛سمدت ره شورای موس مدت و میان موزشی غیر رسمی کوتا های مناسب آ پیشنهاد طرم -

 های تحصیالت تنمیلی و ارائه آن ره شورای موسسه؛  ررآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دور  -

ی که توسط شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلتی دانشتگا  رته شتورا ارجتاع      رررسی و اظهار نظر دررار  مسائل .3

 شود؛ می

های تحصیالت تنمیلی در موسسه و رررسی کیفیت آموزشی اعضای هیتأت علمتی فعتال در ایتن      رررسی کیفیت آموزشی دور  .4

 ها و ارائه گزارش آن ره شورای موسسه؛ دور 

 های تنمیلی جدید موسسه؛ دور  ها و رررسی پیشنهاد تأسیس رشته .5

ها در خصوص تعداد پذیرش دانشجویان تحصیالت تنمیلی  پژوهشی دانشند  -رررسی پیشنهادات ارائه شد  از شورای آموزشی .6

 جهت ارائه ره شورای موسسه 

پیشتنهاد   هتای آموزشتی در موضتوعات مختلتف و     هتا، مقتاطع و ررنامته    ای و تحلیلی از وضعیت رشتته  های دور  تدوین گزارش .7

 عملی جهت رهبود وضعیت موجود و ارائه ره شورای موسسه. نارهای راه

 

 شورای تخصصی دانشجویی:   -3

 

 ترکیب شورای تخصصی دانشجویی:   -3-1

 

 معاون دانشجویی صرئیس شورا ؛  .1

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛  .2

 مدیر کل امور دانشجویی؛ .3

 مدیر کل امور فرهنگی؛ .4

 یس مرکز مشاور  دانشجویی؛رئ .5

 مدیر کل امور شاهد و ایثارگر موسسه؛ .6

 یک نمایند  از هریک از شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیالت تنمیلی، پژوهشی و فناوری و فرهنگی موسسه؛ .7

رته  دو دانشجو را تایید و حنم رییس موسسه از میان دانشجویان موسسه صیک نفر ره پیشتنهاد معتاون دانشتجویی و یتک نفتر       .8

 های رسمی دانشجویی ؛ پیشنهاد تشنل

 های دانشجویی؛ مسئول امور خوارگا  .9



یعال آموزش موسسات و ها دانشگا  تیریمد جامع نامه نییآ  

 

344 

 مسئول امور ترریت ردنی؛ .10

 مسئول امور تغذیه دانشجویی. .11

 

 راشد:   شرایط عضویت دانشجو در شورای تخصصی دانشجویی ره شرم الیل می تبصره:

 را گذراند  راشد؛   ریش از نیمی از واحدها .1

 تتر راشد؛  و یا را14ص 3معدل کل او  .2

 حداقل یک تن از آنان دانشجوی خوارگاهی راشد؛ .3

 نامه راشد.   های عمومی مندرج در این آیین دارای صالحیت .4

 

 وظایف و اختیارات شورای تخصصی دانشجویی:   -3-2

 

 های اجرایی مصورات شورای موسسه و تصمیمات هیأت رییسه؛  هنهمناری را معاون دانشجویی موسسه ررای ایجاد زمی .1

م و دوستتی میتان دانشتجویان و    های مختلف در راستای ررقراری جتو تفتاه   ها، مقررات و تنظیم ررنامه نامه ها، آیین دوین روشت .2

های امور دانشجویی ره منظور پیشتنهاد رته شتورای موسسته از      رردن روحیه دانشجویی و تلفیف فضای دانشجویی در زمینه رات

 جمله: 

 فوق ررنامه؛   های ورزشی و دستورالعمل فعالیت -

 دستورالعمل امور انضباطی و رفتاری دانشجویی؛ -

 های دانشجویی و مسائل انضباطی مرروط ره آن؛  دستورالعمل ادار  خوارگا  -

 های دانشجویی؛  دستورالعمل ادار  امور غذاخوری -

ود و اظهتارنظر دررتار    ش رررسی مسائلی که توسط شورای موسسه یا معاون دانشجویی موسسه، ره شورای دانشجویی ارجاع می .3

 آنها؛

 وام و کار دانشجویی، تعاونی مصری و نقلیه و ... ؛ -الحسنه های رفاهی صقرض ریزی فعالیت همناری در ررنامه .4

عملتی جهتت رهبتود    راهنارهتای  ای و تحلیلی از وضعیت دانشجویان در موضوعات مختلف و پیشتنهاد   های دور  تدوین گزارش .5

 رای موسسه.وضعیت موجود و ارائه ره شو

 

 شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:   -4

 

 

 ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:   -4-1

 

 رییس موسسه ره عنوان رئیس شورا؛  .1

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛ .2

 معاون فرهنگی و اجتماعی ره عنوان دریر شورا؛ .3

 معاون دانشجویی؛ .4

 معاون آموزشی؛  .5
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 ئول رسیج اساتید؛مس .6

 اندیشی اساتید؛ دریر مرکز هم .7

 یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه ررتر فرهنگی ره انتخاب رئیس موسسه؛ .8

 ؛ ها است نمایند  رزرگترین تشنل اسالمی دانشجویی صتشخیص رزرگترین تشنل را هیات نظارت رر تشنل .9

 یی ؛مسئول رسیج دانشجویی صرراساس قانون رسیج دانشجو .10

 نمایند  هر تشنل رسمی الینفع مرتبط را موضوع جلسه صرا حت رای در جلسه مرروطه .  .11

 

راشد، مدیر کل فرهنگی یا رئیس دفتتر فرهنت     در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرهنگی و اجتماعی یک نفر می: 1تبصره 

 شود.   اسالمی ره اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی اضافه می

 

نظران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی، ردون حت رای و رتا صتالحدید رئتیس جلسته      حضور سایر صاحب :2تبصره 

 حسب مورد رالمانع است. 

 

در موسساتی که جهاد دانشگاهی فعال وجود دارد حسب تشخیص رئیس موسسه، رئیس جهاد دانشگاهی ره عنوان عضتو   :3تبصره 

 جلسه خواهد رود. 

 

 و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:   وظایف -4-2

 

هتا و اجترا و پیگیتری     شتدن دانشتگا    لی انقالب فرهنگی و شورای اسالمیپیگیری ره منظور تحقت و اجرای مصورات شورای عا .1

 های اسالمی در مراکز آموزشی؛  های ستاد گسترش و تعمیت مبانی و ارزش دستورالعمل

 های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در موسسه؛  ها و فعالیت رخشی ره اولویت انسجامریزی در جهت هماهنگی و  مهررنا .2

های مصوب ستاتنه در دستتگا     های فرهنگی و اجتماعی در موسسه را توجه ره اولویت ریزی جامع ره منظور انجام فعالیت ررنامه .3

 های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی؛ مرروطه را همناری معاونت

 های علمیه و نهادهای فرهنگی، انقالری و مردمی؛ ریزی ررای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه را حوز  هررنام .4

 های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی ساتنه، نیمسال و یا فصلی؛   تصویب و اعفای مجوز ره ررنامه .5

نگی از طریت ستاماندهی فرآینتدهای کارشناستی،    های فره تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیت .6

 تسهیل و ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تصویب و ارزیاری جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛

هتا و رونتدهای    ای تحلیلتی از فعالیتت   هتای دور   شناسی و رررسی وضعیت فرهنگی موسسه و دانشجویان، تدوین گزارش آسیب .7

 ها ره رئیس موسسه و وزارت؛ هایی جهت رهبود وضعیت رراساس شناخت تهدیدها و فرصتموجود، پیشنهاد راهنار

 نظارت و ارزیاری فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصورات شورا، مفارت را اهدای مورد انتظار؛ .8

 های مصوب و نتایج ارزیاری آنها در هر سال ره دستگا  مرروطه؛ ها، طرم ارائه گزارش کامل ررنامه .9

ی سازند  را نهادهای دانشجویی و فرهنگی ره منظور تشنیل رانک اطالعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد موسسته  همنار .10

 مندی از توان موجود.  جهت ساماندهی و رهر 

 

 شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ما  یک رار تشنیل جلسه داد  و جلسات آن را حضور اکثریت اعضا، رسمی استت و : 1تبصره 
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 مصورات آن را رای اکثریت حاضر، معتبر است. 

مصورات شورای فرهن  و اجتماعی نباید منافاتی را مواد اساسنامه نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری در دانشتگاهها        :2تبصره 

 داشته راشد.  

 

نظتران   رشناسی و مشتورتی صتاحب  از نظرات کاهایی،  تواند در موارد نیاز را تشنیل کمیته شورای فرهنگی و اجتماعی می: 3تبصره 

 استفاد  نماید.  

 

های علوم، تحقیقتات و فنتاوری، رهداشتت، درمتان و      های اسالمی در وزارتخانه ستادهای گسترش و تعمیت مبانی و ارزش :4تبصره 

عی را رته  های موضتو  ها و اولویت رایست سیاست آموزش پزشنی و دانشگا  آزاد اسالمی هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی می

تتر   ای ره منظور تهیه دقیتت  نامه های کالن فرهنگی کشور تدوین و نیز شیو  ها، الیل سیاست دهی فرهنگی موسسه منظور جهت

 رند.  اها گذ گزارش عملنرد و اجرای مصورات در موسسه تنظیم نمود  و آنها را در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه

 

هتای فرهنگتی استت و     ها و فعالیتت  ای فرهنگی و اجتماعی اتخاال تصمیم و تداریر تزم در حوز  طرمحوز  اختیارات شور :5تبصره 

 راشد.   ها می ها در حیفه وظایف هیات نظارت رر تشنل تصمیم و تصویب ررنامه تشنل

 

 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:   -5

 

 ترکیب شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:   -5-1

 

 اوری موسسه صرئیس شورا ؛ معاون پژوهشی و فن .1

 معاون آموزشی و تحصیالت تنمیلی موسسه؛  .2

 مدیر ارتباط را صنعت موسسه؛  .3

 ها؛   ها و پژوهشند  معاونان پژوهشی دانشند  .4

یک محقت از هریک از واحدهای تحقیقاتی وارسته ره موسسه را معرفی رییس موسسه صدر صورتی که واحد مستقل راشد  و رتا   .5

 د  و آموزشند  صچنانچه واحد جزو دانشند  و آموزشند  راشد  را تایید و حنم رئیس موسسه؛ معرفی رییس دانشن

ها و آثار پژوهشی و فناوری ارزند  پیشنهادی معتاون پژوهشتی و    دو تن از میان چهار تن از اعضای هیأت علمی صاحب فعالیت .6

 فناوری را تایید و حنم رئیس موسسه؛

 

 تخصصی پژوهشی و فناوری:   وظایف و اختیارات شورای -5-2

 

 همناری را معاون پژوهشی و فناوری ررای ایجاد زمینه اجرای مصورات و تصمیمات هیأت رئیسه؛  .1

 های مختلف پژوهشی ره شورای موسسه از جمله:  ارائه پیشنهاد در زمینه .2

 رهبود شرایط و رفع موانع تحقت در موسسه؛ -

 ؛رهبود شرایط و رفع موانع تحقیت در موسسه -

 ؛هماهن  ساختن زمان تعلیم و تحقیت در موسسه -
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 ؛مشارکت را رخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحو  همناری را مراکز تحقیقاتی داخل و خارج موسسه -

نیازهتای کشتور، منفقته و استتان و چگتونگی      رررسی نحو  ارائه خدمات پژوهشی ره سازمانهای مختلف ررای رترآوردن   - -

 ؛همناری موسسات و مراکز صنعتی

 ؛همناری در تدوین ررنامه جامع پژوهشی موسسه .3

 ؛تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهدای و خط مشی پژوهشی و فناوری موسسه ره منظور ارائه ره شورای موسسه .4

حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فنتاوری  فراهم نمودن زمینه های توسعه فناوری در موسسه و  .5

 ؛موسسه

 ؛تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای ترریت محقت .6

رررسی و تدوین و پیشنهاد ررنامه های پژوهشی ره منظور شناخت هر چه ریشتر جهتان دانتش و استتفاد  از آخترین متتدهای       .7

 ؛پژوهشی

 ؛اد  اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقاتی ررای ارتقای کیفیت آموزشپیشنهاد چگونگی استف .8

 ؛تهیه و تدوین آیین نامه های مختلف پژوهشی ررای پیشنهاد ره مراجع الیررط .9

 ؛رررسی و اظهار نظر دررار  مسائلی که شورای موسسه یا معاون پژوهشی ره شورا ارجاع می دهد .10

 ؛اولویت رخشیدن ره طرحهای پژوهشی کاررردی صویت طرحهای پژوهشی موسسه رات .11

ایجاد انگیز  های مادی و معنوی ره منظور ترغیب و تشویت اعضای هیات علمی رته تتالیف و ترجمته کتتب و نوشتتن مقتاتت        .12

 ؛و تسهیالت تزم ررای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی تتحقیقی و ایجاد امنانا

 مبنای ضوارط مصوب ره شورای موسسه؛ کتب علمی و پژوهشی رر  تدوین وپیشنهاد آیین نامه نح .13

ارزیاری میزان توانمندی علمی و سنجش قارلیت فارغ التحصیالن موسسته رترای کتار در جامعته از طریتت اجترای طترم هتای          .14

 ؛تحقیقاتی ویژ 

 ؛فنی کشورتعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کارررد نتایج تحقیقات ررای پیشبرد جنبه های علمی و  .15

 ؛ررنامه ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت های مفالعاتی اعضای هیات علمی واجد شرایط .16

 

 :شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات تخصصی -13ماده 

 

 :ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات تخصصی -الف

 ؛رییس دانشند  صرییس شورا  .1

 ؛زشی دانشند  صنایب رییس معاون آمو .2

 ؛معاون پژوهشی دانشند  یا عناوین مشاره  .3

نمایندگان شاخه هایی که مجری دور  های تخصصی هستند را درجه استادیاری یا راتتر و حداقل سه سال سارقه تتدریس    .4

 ؛را تحقیت در مقفع تحصیالت تنمیلی

 یتا پژوهشتی  یک یا دو تن از اعضای هیات علمی موسسه را درجه استادیاری یا راتتر و حداقل سه سال سارقه کار آموزشی   .5
 ؛در صورت لزوم را تایید و حنم رییس موسسه
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 :وظایف شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات تخصصی -ب

 

در دانشند  های تخصصی ره  (Ph.D)های دور  های کارشناسی ارشد و دکتر  کلیه وظایف گرو  های آموزشی مندرج در آیین نامه

 شورای تخصصی تحصیالت تنمیلی دانشند  واگذار می شود.

 

 شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات جامع: -14ماده 

 

 ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات جامع: -الف

 ؛صرییس شورا دانشند   رییس .1

 ؛معاون آموزشی دانشند  صنایب رییس   .2

 ؛معاون پژوهشی دانشند   .3

نمایندگان گرو  های آموزشی که مجری دور  های تخصصی هستند را درجه استادیاری یا راتتر و حداقل سه ستال ستارقه     .4

 ؛آموزشی یا پژوهشی در مقفع تحصالت تنمیلی

موسسه را درجه استادیاری یا راتتر و حداقل سه سال سارقه کار آموزشی یتا پژوهشتی   یک تا دو تن از اعضای هیات علمی   .5

 را تایید و حنم رئیس موسسه.

 

 وظایف شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات جامع: -ب

رشتد و دکتترا   پژوهشتی آن دانشتند  در دور  هتای کارشناستی ا     -شورای تحصیالت تنمیلی هر دانشند  جانشین شورای آموزشی

 خواهد رود.

 

 پژوهشی دانشکده/ آموزشکده: -شورای آموزشی -15ماده 

 

 پژوهشی دانشکده/ آموزشکده: -تعریف شورای آموزشی -الف

پژوهشتی دانشتند  و    -در هر دانشند  که دارای سه گرو  آموزشی یا ریشتر راشند و همچنین در آموزشند  های شتورای آموزشتی  

 نیل می شود:آموزشند  را ترکیب الیل تش

 ؛رئیس دانشند  یا آموزشند  .1

 ؛معاونان دانشند  یا آموزشند  .2

 .مدیران گرو  های دانشند  یا آموزشند  .3

 

 پژوهشی دانشکده/ آموزشکده: -وظایف شورای آموزشی -ب

پژوهشتی موسسته   نمیلی و تررنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوراتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیالت  .1

 ارالغ می گردد؛

تدوین سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشند  یا آموزشند  را توجه ره خط مشی آموزشتی و پژوهشتی موسسته جهتت      .2

 ؛تصویب در مراجع الیصالم
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رررسی و تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی دانشند  یا آموزشند  و ارجاع آنها ره شورای تخصصی آموزشی و تحصتیالت   .3

 ؛نمیلی و پژوهشی و فناوری موسسهت

رررسی و تدوین طرحهای ارزشیاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشند  یتا آموزشتند  و پیشتنهاد آن رته شتوراهای       .4

 ؛تخصصی آموزشی و تحصیالت تنمیلی و پژوهش و فناوری موسسه

 ؛هماهنگی میان گرو  ها و رخشها در ارائه دروس مشترک .5

 ؛ات اجرایی ررای هماهنگی و تفارت زمانی تعلیم و تحقیت در دانشند  یا آموزشند اتخاال تصمیم .6

رررسی و تعیین نیاز دانشند  ره عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن ره شورای موسسه ررای تنمیل اعضای هیات علمتی   .7

 ؛هر گرو 

 ؛موسسهیشنهاد ظرفیت پذیرش ره معاونت آموزشی و تحصیالت تنمیلی پرررسی و  .8

 ؛رررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشند  ره شورا ارجاع می دهد .9

 ؛رررسی تقاضاهای فرصت مفالعاتی و پیشنهاد آن ره شورای موسسه  .10

 ورای تخصصی پژوهشی و فناوری موسسه؛رررسی طرم های پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی و ارجاع آن ره ش  .11

رساله صپایان نامه های تحقیقاتی دور  های کارشناسی ارشد و راتتر  را روینرد حل موضتوعات کتاررردی و   تصویب عناوین   .12

 توسعه و تحقیت در موضوعات رنیادین

 

 گروه های آموزشی: -16ماده 

 

 تعریف گروه آموزشی: -الف

 
ری که در دانشند  یا آموزشند  ای دایر گرو  آموزشی واحدی است متشنل از اعضای هات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش رش

 شورای آن گرو  را تشنیل می دهند.اً است و اعضای هیات علمی هر گرو  مجموع

 

 وظایف گروه های آموزشی: -ب

 

 ای آموزشی و پژوهشی در رشته مرروط؛هماهن  ساختن فعالیت ه  .1

  ؛تنظیم ررنامه های آموزشی که ررای تدریس در آن رشته تزم است  .2

نظارت رر نحو  ارائه دروس و رررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس رر اساس ررنامه ها و سر فصلهای   .3

 ؛مصوب

 ؛اظهار نظر دررار  ساعات تدریس و تحقیت اعضای گرو   .4

 ؛اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان  .5

 ؛پژوهشی دانشند  یا آموزشند  -رررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد ره شورای آموزشی  .6

 ؛پژوهشی دانشند  یا آموزشند  -اظهار نظر دررار  ماموریت های اعضای گرو  و پیشنهاد آن ره شورای آموزشی   .7

 ؛  ررای ارجاع ره مراجع الیررطپیش رینی نیاز گرو  ره استخدام اعضای هیات علمی متخصص و پیشنهاد ره رئیس دانشند  .8

 ؛پژوهشی -ارزیاری ساتنه کار گرو  ررای طرم در شورای آموزشی  .9



یعال آموزش موسسات و ها دانشگا  تیریمد جامع نامه نییآ  

 

350 

 ؛ررنامه ریزی در مورد دروس طبت اختیاراتی که شورای عالی ررنامه ریزی تفویض کرد  است  .10

یتا اختیتاری رتودن  و همچنتین      رررسی و اعالم نظر ررای اصالم سر فصلها و تجدید نظر در عنوان درسها صاز حیث اصتلی   .11

 ؛تعیین محتوای دروس را توجه ره آخرین پیشرفتهای علمی ررای پیشنهاد و تصویب در شورای عالی ررنامه ریزی

 

 مدیران ستادی موسسه: -17ماده 

 

 نحوه انتصاب مدیران ستادی: -الف

تحت مدیریت مستقیم رئیس موسسه  را  مدیران ستادی موسسه پس از احراز شرایط اختصاصی و عمومی صره استثنای مدیران

موسسه رئیس پیشنهاد معاون الیررط و تایید و حنم رئیس موسسه منصوب می گردند. همچنین عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات 

 می راشد.

ن نسبت ره سال می راشد و پس از آن رئیس موسسه رر اساس گزارش عملنرد دو ساتنه آنا 2مدت انتصاب مدیران موسسه تبصر : 

 انتصاب مجدد یا تعیین فرد جدید اقدام می نماید.

 

 شرایط عمومی مدیران ستادی موسسه: -ب

 

 راشد.   نامه ررای مدیران ستادی موسسه نیز قارل اعمال می این آیین 4ایط عمومی مدیران هیات علمی مندرج در ماد  شر

 

 شرایط اختصاصی مدیران ستادی موسسه:  -ج

 

 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط را مسئولیت؛

 سال حسن سارقه اجرایی در زمینه مسئولیت.  3داشتن حداقل 

 

توانتد   سال سارقه حسن اجرایی در زمینته مستئولیت مترتبط رتا تاییتد رئتیس موسسته، متی         5ثنایی داشتن در شرایط است تبصره:

 جایگزین شرایط رند یک گردد.  

 

شورای عالی انقالب فرهنگی ره تصویب رسید  10/12/1389مور   684تبصر  در جلسه  33ماد  و  18نامه در  این آیین -18ماده 

ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی وارسته ره وزارتین، سایر  یه دانشگا ررای کل 1/1/1390و از تاریخ 

نامته   نامته، آیتین   راشد. از تاریخ اجترای ایتن آیتین    اتجرا می کشور و دانشگا  آزاد اسالمی تزمهای اجرایی و نهادهای عمومی  دستگا 

هتای   شورای عتالی انقتالب فرهنگتی و اصتالحیه     11/4/1370مور   249ب جلسه ها و موسسات آموزش عالی مصو مدیریت دانشگا 

 684. 15گردد. ص / رعدی آن، لغو و رالاثر می
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 23/05/1398 زمان تصویب:

 23/05/1398 زمان اجرا:

 هیئت وزیران مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آیین

 

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  های به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 23/05/1398هیئت وزیران در جلسه 

 -لب در تهیهه آاهار علمهی   ( ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تق10پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استناد تبصره )

 شده را به شرح زیر تصویب کرد:  نامه اجرایی قانون یاد آیین ،1396مصوب 

 

 روند:   مه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار مینا در این آیین -1ماده 

 

  1396مصوب  -قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آاار علمی قانون: -1

 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورد(. هریک از وزارتخانه وزارت: -2

ی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی مصوب شورای گسهترش وزارت و  لآموزش عاها و مؤسسات  هریک از دانشگاه مؤسسه: -3

 های علمیه. های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه سایر مراجع قانونی و حوزه

سپاری آنها توسط  گزارش نتایج پژوهش نیستند و برونخدماتی که بخشی از فرایند ماهوی طراحی، انجام و  خدمات متعارف: -4

الزحمه یا مانند آن براساس عرف علمی متخصصین ههر رشهته    روه پژوهشی یا پژوهشگر به شخص االث در ازای پرداخت حقگ

 موجه است.

 آاار مندرج در متن ماده واحده قانون.   آثار متقلبانه: -5

ساز و کاری که در آن، سامانه تحت شبکه )وب( با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکهار آن   یابی )همانندجویی(: مشابهت -6

ههای داده و مهدارک    ههای موجهود در پایگهاه    نامه، رساله، کتاب، طرح پژوهشی و مقالهه  با متن کامل پیشنهاده )پروپوزال(، پایان

 دهد.   بی و میزان همانندی و منبع اطالعات همانند را نمایش میهای همانند را بازیا دارای دسترسی آزاد در شبکه )وب(، نوشته

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و همتراز آن )حسب مورد(. ایرانداک: -7

( مهاده واحهده قهانون، تهدوین     7( تبصهره ) 2( و )1گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بندهای ) به منظور سیاست -2ماده 

های اخالق در پژوهش  ی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروهبخشراهنماهای اخالق در پژوهش، نظارت، اعتباراستانداردها و 

نامه، مقاله، طرح پژوهشهی و ماننهد آنهها و رسهیدگی بهه       مؤسسات، تدوین استانداردهای تهیه آاار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان

روه وزارتی اخالق در پژوهش در سطح وزارت و با ترکیهب  الق در پژوهش مؤسسات، کارگگروه اخاعتراضات نسبت به تصمیمات کار 

 شود:   زیر تشکیل می

 معاون پژوهشی وزیر )رییس(. .1

 معاون آموزشی وزیر. .2

 معاون حقوقی و امور مجلس وزیر. .3

 رییس ایرانداک. .4

 نظر عضو هیئت علمی. دو نفر پژوهشگر صاحب .5

 یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق. .6

 نظر در حوزه اخالق در پژوهش. و نفر صاحبد .7
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( سال انتخهاب  2( این ماده به پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت )7( و )6(، )5های ) اعضای ردیف -1تبصره 

 شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.  می

 

شهود و تصهمیمات    بدون ایجاد سهاختار سهازمانی جدیهد تشهکیل مهی     دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی وزارت  -2تبصره 

 شود.   کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش توسط معاون پژوهشی وزیر ابالغ می

 

 ارایه کند.   بطر گروه را به وزیر ذیر وظف است گزارش ساالنه اقدامات کادبیرخانه م -3تبصره 

 

 شوند.  های متناظر موجود در وزارت منحل می با تشکیل کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش، سایر کارگروه -4تبصره 

 

در مراحل مختلهف طراحهی، اجهرا و     ،به منظور رعایت استانداردهای اخالقی مصوب کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش -3ماده 

( 2( و )1مذکور از جمله اتخاذ تهدابیر پیشهگیرانه موضهوع بنهدهای )     های کارگروه ها و همچین اجرای سیاست گزارش نتایج پژوهش

 شود:   ( ماده واحد قانون، کارگروه اخالق در پژوهش در سطح مؤسسه با ترکیب زیر تشکل می7تبصره )

 رییس مؤسسه )رییس(.  -1

 معاون پژوهشی و فناوری )یا عناوین مشابه( مؤسسه )دبیر(. -2

 معاون آموزشی مؤسسه.  -3

 نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه و حکم رییس موسسه. هیئت علمی صاحب سه نفر عضو -4

 های علمی و حکم رییس مؤسسه.  یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن -5

 نظر اخالق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.  یک نفر صاحب -6

 شته حقوق به انتخاب و حکم رییس مؤسسه. یک نفر عضو هیئت علمی ر -7

 

شهوند و انتخهاب آنهان بهرای دو دوره      ( سال انتخهاب مهی  2( این ماده به مدت )7( و )6(، )5(، )4های ) اعضای ردیف -1تبصره 

 متوالی مجاز است. 

 

سهاختار سهازمانی جدیهد     دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فناوری )یا عناوین مشابه( مؤسسه و بهدون ایجهاد   -2تبصره 

 شود.   تشکیل می

 

گهروه اخهالق در پهژوهش را     به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کهار مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیالتی خود  -3تبصره 

های دولتهی بهه تشهخیص وزارت     نامه، تابع کارگروه اخالق در پژوهش یکی از دانشگاه ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین

 خواهند بود.  

 

 گروه اخالق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:  وظایف کار -4ماده 

 

ز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضهوع بهه   های برو شناسی علل و زمینه بررسی و آسیب -1

 ربط.  واحدهای ذی
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ههای بهروز تخلفهات     های موجود به کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش در راستای کهاهش زمینهه   پیشنهاد اصالح مقررات و رویه -2

 پژوهشی.

 رسانی در سطح مؤسسه.  ترویج اخالق در پژوهش، درستکاری علمی و اطالع -3

ههای   هنهان مؤسسهه از طریهق برگهزاری کارگها     ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمهی، دانشهجویان و کارک   برنامه -4

 های علمی و نظایر آن. ها، نشست آموزشی، همایش

گروه وزارتهی اخهالق در پهژوهش و سهایر مهوارد      در پژوهش، مصوبات کار مصوب اخالق رسانی در خصوص استانداردهای اطالع -5

 شود.   ربط اعالم می مشابه که توسط مراجع ذی

 نامه. ( این آیین10های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده ) بررسی اولیه و کارشناسی گزارش -6

 کارگروه وزارت متبوع.اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به  -7

هایی که براساس مصوبات کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش، شروع مراحل انجام  بررسی و تصویب پیشنهاده )پروپوزال( پژوهش -8

 آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخالق در پژوهش موسسه است. 

 

الق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شهرایط و  دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخ -5ماده 

نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سهه مهاه بهه    

 لی مجاز است. شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوا ( سال انتخاب می2رسد. بازرسان برای مدت ) ربط می تصویب وزیر ذی

 

 ( ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد:  9مؤسسه موظف است. در اجرای تبصره ) -6ماده 

 

بندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسهه،   های فاقد طبقه نامه ها و پایان پیشنهاده )پروپوزال(ها، رساله -1

 در ایرانداک ابت شود.

یابی برای کسب مجهوز دفهاع    یابی شود و ارایه گزارش مشابهت ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت نامه پایانها و  کلیه رساله -2

 یابی بر خط )آنالین( را برای مؤسسه ایجاد کند.   الزامی است. ایرانداک موظف است امکان مشابهت

نامهه/ رسهاله    از تحصیل الزامی است. اسهتفاده از امتیهاز پایهان   نامه/ رساله در ایرانداک برای فراغت  ارایه گواهی ابت نهایی پایان -3

مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارایه 

ه صهورت بهر خهط )آنالیهن( قابهل      نامه / رساله در ایرانداک است. گواهی مهذکور بایهد به    یابی پایان گواهی ابت نهایی و مشابهت

 دسترس باشد.  

 

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اطالعات موضوع ایهن مهاده را در سهامانه ایهن      وابسته مؤسسات -1تبصره 

نهداک مطهابق   یابی نمایند. وزارت یاد شده موظف است تمهیدات الزم را برای انتقال و ابت اطالعات در ایرا وزارتخانه ابت و مشابهت

 استانداردهای ایرانداک اتخاذ کند.  

 

بندی موضهوع قهانون مجهازات     های با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده -2تبصره 

رایی تبصهره  نامه اج طبق آیین -1354مصوب  -نامه اجرایی آن و آیین -1353مصوب  -انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

 ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. 64بند )ت( ماده )
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شهوند، بایهد در    سهپاری مهی   خدمات متعارفی که در هریک از مراحل طراحهی، انجهام و گهزارش نتهایج پهژوهش بهرون       -7ماده 

 شوند و به تصویب مؤسسه برسند.  زال( پژوهشی به صورت شفاف بیان پیشنهاده )پروپو

 

 بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند. های فاقد طبقه نامه مؤسسه مکلف است متن کامل پایان -8ماده 

 

وزارت و مؤسسهات اشهتلال بهه کهار     ( ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خهود را کهه در   4در اجرای تبصره ) -9ماده 

دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگسهتری و دریافهت کهارت ویهژه ضهابطان      

شده پس از دریافت کهارت ویهژه در حهدود قهوانین و مقهررات       کند. ضابطان خاص یاد وط معرفی میدادگستری به مراجع قضایی مرب

 کنند.   یفه میظ انجام و

 

شهلل  چنانچه هریک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و بهه عنهوان حرفهه یها      -1تبصره 

دهنهد و ضهمن گهزارش بهه وزارت و مؤسسهه متبهوع،        شده تحقیقات الزم را در آن خصوص انجام می ارتکاب یابد، ضابطان خاص یاد

رسانند. این امر مانع طهرح شهکایت مسهتقیم وزارت یها مؤسسهه بهه        اطالع دادستان شهرستان می مراتب را جهت تعقیب کیفری به

شهده حسهب نظهر وزارت یها      حقیق در زمینه جرایم ارتکابی یاددادسرای عمومی و انقالب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و ت

 مؤسسه متبوع هستند.

 

احده قانون با حکم دادگاه مکلفند وجوه دریافت ناشی از جرم را بهه حسهاب   مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده و -2تبصره 

 خزانه واریز کنند.

 

تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون عالوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خهاص،   وزارت می -3تبصره 

 کند.   در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده

 

در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجهازات برابهر    -4تبصره 

 قانون اعمال خواهد شد.  

 

ههای اخهالق در پهژوهش     ( ماده واحده قانون بهدوا  در کهارگروه  6های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع تبصره ) گزارش -10ماده 

های مزبور ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لهزوم ارجهاع امهر بهه      شوند. کارگروه نامه مطرح می ( این آیین3ضوع ماده )مو

( مهاده واحهده قهانون    6بینهی شهده در تبصهره )    کارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش

قررات مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مراجع یاد شده جنبه مشورتی کنند تا مطابق قوانین و م ارسال می

 دارد.

 

های اخالق در پژوهش مکلفند فرد در مظان ارتکاب تقلب را در جریان کامهل پرونهده قهرار دهنهد و بهرای وی       کارگروه -تبصره

ون نیهز مکلفنهد امکهان دسترسهی بهه تمهام اطالعهات پرونهده و         ( ماده واحده قهان 6مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره )

 مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.   بهره
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( ماده واحده قانون، مراتب به اطالع مؤسسهه و  6شده توسط مراجع موضوع تبصره ) در صورت قطعیت محکومیت صادر -11ماده 

رسهد و در مهورد کارکنهان سهایر      ربط در مورد کارکنان بخش دولتی می های اجرایی ذی سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه

دی یا معنهوی مترتهب بهر آن و للهو ااهر هرگونهه       رسانی خواهد شد تا نسبت به سلب هرگونه امتیاز ما ها به نحو مقتضی اطالع بخش

 مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، اقدام قانونی الزم را به عمل آورند.  

 

( ماده واحده قانون، پس از اابهات تقلهب علمهی در کهارگروه     6للو اار مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره ) -12ماده 

( ماده واحده قانون، توسهط مؤسسهه صهادر کننهده انجهام      6وهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره )اخالق در پژ

 شود.   می

 

های خارج از کشور که مهدرک تحصهیلی    آموختگان دانشگاه در صورت ارتکاب تقلب علمی موضوع قانون توسط دانش -13ماده 

شود. در صهورت قطعیهت حکهم     مورد توسط وزارت به یکی از مؤسسات ارجاع می آنها مورد ارزشیابی قرار گرفته است، پرونده حسب

 مربوط به ارتکاب تقلب علمی، گواهینامه ارزشیابی صادر شده توسط واحد صادر کننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  
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  سازمان انتشارات در ها پرداخت تعرفه

 
 25/12/1394 زمان تصویب:

 25/12/1394 زمان اجرا:

 سازمان چهارمین نشست دوره چهارم هیات امنای مرجع تصویب کننده: 

  

  

 معاونت توسعه فناوری
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 سازمان انتشارات در ها پرداخت تعرفه
 

 توضیحات )ریال( الزحمه حق چاپ( از )قبل خدمت نوع ردیف

 ای واژه 300 صفحه هر ازای به 000/60 تالیف 1

 ای واژه 300 صفحه هر ازای به 000/50 ترجمه 2

 ای واژه 300 صفحه هر ازای به 000/40 گردآوری 3

 ریال 100یا به ازاری هر کلمه  ای واژه 300 صفحه هر ازای به 000/30-000/45 فارسی ویراستاری 4

 ای واژه 300 صفحه هر ازای به 000/200-000/300 فارسی غیر ویراستاری 5

 ای واژه 300 صفحه هر ازای به 000/35-000/60 آرایی صفحه 6

  000/5000 حداکثر جلد روی طراحی 7

 000/500-000/700 تحریریه هیات 8

 :علمی رتبه اساس بر تحریریه هیات جلسه در شرکت بار هر ازای به

 ریال( 000/500) استادیار

 ریال( 000/600) دانشیار

 ریال( 000/700) استاد
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