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 ثسوِ تؼبلي

 

 آييي ًبهِ اػغبي تسْيالت ٍ جبيسُ ػلوي ػالهِ عجبعجبئي ثِ ثرگسيذگبى از هيبى

 استبداى ٍ پصٍّطگراى ثرجستِ مطَر

 

 اسبسٌبهِ ثٌيبز هلي 3ايي آييي ًبهِ ثِ استٌبز ثٌس ج ٍ ح لبًَى ثطًبهِ پٌح سبلِ پٌدن تَسؼِ خوَْضي اسالهي ايطاى، هبزُ 

 ضَضاي ػبلي اًمالة 14/6/85 هَضخ 589 آييي ًبهِ احطاظ استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگي، هػَة خلسِ 4ًرجگبى، هبزُ 

 ّيئت اهٌبء 23/5/85فطٌّگي ٍ ثط هجٌبي آييي ًبهِ پطتيجبًي ٍ حوبيت اظ  ًرجگبى ٍ استؼسازّبي ثطتط، هػَة خلسِ هَضخ 

 .ثٌيبز هلي ًرجگبى، تسٍيي گطزيسُ است

ُ ّبي ظيط اظ هَاضز شكط ضسُ زض آئيي ًبهِ احطاظ استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگي است كِ ثب -1هبدُ  آييي ًبهِ حبضط ضبهل گطٍ

 :تطريع ضَضاي ًرجگبى اًتربة هي ضًَس

 (.4-8ثٌس ة )ثطگعيسگبى اظ هيبى اسبتيس ًوًَِ ٍ هوتبظ زض سغح كطَض  -1

 (.4-8ثٌس ج )ثطگعيسگبى اظ هيبى پژٍّطگطاى ًوًَِ كطَضي  -2

ثٌس الف  )ثطگعيسگبى اظ هيبى هحممبى ايطاًي ثط اسبس هؼيبض هؤسسبت هؼتجط اعالػبت ػلوي ثيي الوللي ٍ زاذلي  -3

6-4.) 

 استبزاى، پژٍّطگطاى ٍ هحممبى ًوًَِ ٍ ثطخستِ ايطاًي ذبضج اظ كطَض ًيع هطوَل ايي آييي ًبهِ ّستٌس ٍ ثطگعيسگبى :تجصرُ

ُ هٌس ضًَس  .آًبى هي تَاًٌس اظ هعايبي آى زضخْت گستطش فؼبليت ّبي ػلوي ذَز زض زاذل كطَض ثْط

 . زٍضُ اػغبي خَايع ٍ تسْيالت ثطاي ّط ثبض احطاظ افتربض حساكثط پٌح سبل است-2هبدُ

 تؼساز ثطگعيسگبى زض ّط زٍضُ ٍ سمف خَايع ٍ تسْيالت هتٌبست ثب اػتجبضات ثٌيبز هلي ًرجگبى، ثب تػَيت ضئيس -3هبدُ

 .ثٌيبز تؼييي هي ضَز

 :تسْيالت اػغبيي ضبهل هَاضز ظيط است- 4هبدُ

 .ًبهگصاضي خَايع ػلوي ثٌيبز كِ ثِ زاًطدَيبى ًرجِ ٍ استؼساز ثطتط اػغبء هي ضَز ثِ ًبم ايطبى -1

ِ تطيي اظ هيبى ّط گطٍُ اظ ثطگعيسگبى ثِ فطٌّگستبى ّبي كطَض خْت ثطضسي ػضَيت -2  .هؼطفي ثطخست

ِ تطيي اظ هيبى ّط گطٍُ اظ ثطگعيسگبى ثِ كويسيَى اػغبء ًطبى ّبي ػلوي خْت ثطضسي اػغبء ًطبى -3  .هؼطفي ثطخست
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اػغبي كطسي ػلوي ثِ ثطگعيسگبى ثط هجٌبي هحَض ٍ ثطًبهِ پژٍّطي كِ ثِ تػَيت غٌسٍق حوبيت اظ پژٍّطگطاى ٍ  -4

 :اػتجبض ٍيژُ كطسي ػلوي زض هست سِ  سبل زض هَاضز ظيط لبثل ّعيٌِ است. فٌبٍضاى كطَض هي ضسس

 . اًدبم تحميمبت زض خْت پيطجطز ثطًبهِ پژٍّطي هػَة ٍ هَضز ًيبظ كطَض- الف  

 .پطزاذت ّعيٌِ ّبي سِ ثبض هسبفطت ّبي ػلوي كَتبُ هست ذبضج اظ كطَض ثطاي اضائِ همبالت ػلوي ٍ ًظبيط آى- ة

 .ذطيس تدْيعات ٍ هَاز هَضز ًيبظ آظهبيطگبُ ٍ پژٍّطْبي ثطگعيسگبى- ح

 .پطزاذت ّعيٌِ ضطكت زاًطدَيبى زض ّوبيص ّبي ذبضخي ٍ زاذلي- ت

 . چبح كتت ٍ اًتطبضات ػلوي ثطگعيسگبى زض سغح هلي ٍ ثيي الوللي- ث

 .پطزاذت ثِ زستيبضاى پژٍّطي ٍ زاًطدَيبى تحػيالت تكويلي- ج

 .اػغبي ػٌَاى هطبٍض ػبلي پژٍّطي ثٌيبز ثطاي ضاٌّوبيي ًرجگبى ٍ استؼسازّبي ثطتط خَاى -5

ِ ّبي ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ يب ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش  -6 هؼطفي ثطگعيسگبى زاضاي ضتجِ استبزي ثِ ٍظاضتربً

ٍ ثسٍى  (ثطهجٌبي پصيطش استبز ) زاًطدَي زٍضُ زكتطي ثب تطريع ايطبى 3پعضكي  خْت غسٍض هدَظ پصيطش

 .آظهَى ٍ ثػَضت ظطفيت اضبفي ثب ضػبيت ضَاثظ ػوَهي پصيطش زاًطدَ

 .اّساي كوك ّعيٌِ سفط حح ػوطُ ثطاي ذَز ٍ يكي اظ اػضبي ذبًَازُ -7

ُ  ثٌيبز هلي ًرجگبى ثِ هٌظَض تمسيط اظ تالش ّبي هستوط ػلوي ضرػيت ّبي ثطگعيسُ -8  اّساي خبيع 

حمَق ٍ هعايبي هحمك پسبزكتطي . هيعثبًي چْبض هحمك پسبزكتطي زض عي سِ سبل ثِ اًتربة هطوَل ايي آييي ًبهِ -9

 .ثِ استبز هيعثبى خْت پطزاذت ثِ ٍي اػغب هي گطزز

 .  هب6ُيك ثبض هيعثبًي ّوكبض پژٍّطي اظ سبيط كطَضّب زض لبلت فطغت هغبلؼبتي ثِ هست  -10

ِ تطيي ثطگعيسگبى ٍ ثِ ٍيژُ ضرػيت ّبيي كِ يك ًظطيِ هؼتجط ػلوي ضا ثطاي اٍليي ثبض زض زًيب هغطح -5هبدُ  ثطخست

ُ اًس ٍ هَضز الجبل ػوَهي هدبهغ ػلوي خْبًي لطاض گطفتِ است ٍ ًيع كسبًي كِ يك ذظ تحميك ػلوي ًَيي ضا ثطاي  كطز

ُ اًس، اظ سَي ثٌيبز ثِ ػٌَاى هطخؼيت ػلوي زض ضضتِ  اٍليي ثبض زض زًيب هغطح ًوَزُ ٍ ثب الجبل خْبًي زاًطوٌساى ضٍثطٍ ضس

ُ اي كِ ثِ عَض سبالًِ ثطگعاض هي گطزز، اظ همبم ػلوي آًبى تدليل ثؼول هي آيس  . ذَز ضٌبذتِ هي ضًَس ٍ عي هطاسن ٍيژ

 .  هطخغ تطريع ٍ تػوين گيطي زض هَضز تؼييي حسٍز ٍ هػبزيك ايي آييي ًبهِ ضَضاي ًرجگبى ثٌيبز است-6هبدُ
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اػغبي خبيعُ ٍ تسْيالت ثِ : زستَضالؼول پطتيجبًي اظ ًرجگبى ٍ استؼسازّبي ثطتط»ايي آييي ًبهِ خبيگعيي - 7هبدُ

هػَة ثيست ٍ ّفتويي خلسِ كويسيَى « ثطگعيسگبى اظ هيبى هحممبى ثطخستِ،استبزاى هوتبظ ٍ پژٍّطگطاى ًوًَِ كطَض

 . هي گطزز28/8/1386زائن ّيبت اهٌبي ثٌيبز هلي ًرجگبى هَضخ 

ايي آييي ًبهِ زض ّطت هبزُ ٍ يك تجػطُ زض پٌدبُ ٍ زٍهيي خلسِ كويسيَى زائوي ّيئت اهٌبي ثٌيبز هلي ًرجگبى - 8هبدُ 

 . ثِ تػَيت ضسيس ٍ اظ ايي تبضيد لبثل اخطا است29/9/1390هَضخ 
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 ضرايظ اًتخبة ثرگسيذگبى از هيبى استبداى ٍ پصٍّطگراى ثرجستِ مطَر:  پيَست

 

 ثطگعيسگبى ثط اسبس ًظطذَاّي هرفي اظ هحممبى، استبزاى، زاًطدَيبى هوتبظ ٍ هحممبى ثطخستِ، اظ هيبى -1هبدُ

ضرػيت ّبي هؼتجط ػلوي كِ هطَْض ثِ زاضتي ذػبئل ٍاالي زيٌي ٍ اًسبًي ثبضٌس ٍ حسالل پٌح هَضز اظ افتربضات هٌسضج 

 . ضا احطاظ ًوبيٌس، اًتربة هي ضًَس1زض خسٍل 

زض سِ سبل اٍل اخطاي ايي زستَضالؼول، افتربضات ثسيبض ثطخستِ هلي ثِ تطريع ضَضاي ًرجگبى هي تَاًس : تجػطُ

 .خبيگعيي افتربضات هؼبزل ثيي الوللي هٌسضج زض خسٍل يك ضَز

 اظ هيبى استبزاى ًوًَِ زض سغح كطَض كسبًي كِ ػالٍُ ثط احطاظ ضطايظ هصكَض زض هبزُ يك ايي پيَست، زض پٌح -2هبدُ

اهتيبظ .  اهتيبظ اظ آئيي ًبهِ اضتمبء اػضبي ّيئت ػلوي كست كطزُ ثبضٌس، هَضز ثطضسي لطاض هي گيطًس300سبل اذيط حسالل 

تؼييي هي ضَز ٍ ثطگعيسگبى اظ هيبى ٍاخساى  (2خسٍل )ّط ضرع ثطاسبس خسٍل ًَآٍضي ٍ كبضآفطيٌي پژٍّطگطاى 

 .ثبالتطيي اهتيبظ ثِ تطتيت اًتربة هي ضًَس

 ثطگعيسگبى اظ هيبى پژٍّطگطاى ًوًَِ كطَضي حبئع ضطايظ هبزُ يك ثط هجٌبي اهتيبظ كل هحبسجِ ضسُ اظ خسٍل -3هبدُ

 . ثب ثيطتطيي اهتيبظات اًتربة هي گطزًس (2خسٍل)ًَآٍضي ٍ كبضآفطيٌي پژٍّطگطاى 

ٍ زاذلي ثِ   ثطگعيسگبى اظ هيبى هحممبى ايطاًي اًتربة ضسُ تَسظ هؤسسبت هؼتجط اعالػبت ػلوي ثيي الوللي-4هبدُ

ُ ّبي هصكَض زض ثٌسّبي  . اًتربة هي ضًَس3-4 ثب ضٍش ثٌس 2-4 ٍ 1-4ضطط احطاظ هبزُ يك اظ هيبى گطٍ

هحممبًي كِ اضخبػبت ثِ همبالت آًْب ثٌب ثط ضَاثظ ٍ هؼيبضّبي هؤسسبت اعالع ضسبًي ػلوي هؼتجط اظ حس ًػبة  -1

ِ اي هؼيٌي ثب تطريع ضَضاي ًرجگبى ثبالتط ضفتِ است ٍ زض هست سِ سبل لجل اظ ظهبى زاٍضي ايي هَلؼيت ضا  ضضت

 . حسالل ًيوي اظ اضخبػبت يبز ضسُ تب سمف حس ًػبة ثبيس اضخبػبت غيطذَزي ثبضس. پيَستِ حفظ كطزُ ثبضٌس

هحممبًي كِ زاضًسُ همبالت ثِ ضست هَضز اضخبع ثٌبثط هؼيبضّبي هؤسسبت اعالع ضسبًي ػلوي هؼتجط زض ضبذِ  -2

 .ػلوي هَضز ثطضسي ثٌبثط تطريع ضَضاي ًرجگبى ّستٌس

 ٍ زض ًظط گطفتي ػَاهل ظيط ثطگعيسگبى اظ هيبى اضربظ ثب ثيطتطيي 4ثب تَخِ ثِ آهبض كلي اضربظ هطوَل هبزُ  -3

تؼساز اضخبػبت غيط - هتَسظ اضخبػبت ثِ همبالت ، ة- الف: ضطيت ًفَش اًتطبضات ػلوي تؼييي هي گطزًس

تؼساز همبالتي اظ ضرع هَضز ثطضسي كِ ػٌَاى همبالت ثِ ضست هَضز اضخبع - ذَزي حساكثط ثِ يك همبلِ ، ج

ُ اًس ، ز  : ثِ ضطح ظيط هحبسجِ هي گطزز- ز)ضطيت ًفَش اًتطبضات ػلوي ّط ضرع- ضا زضيبفت كطز

 ضطيت ًفَش اًتطبضات ػلوي = الف+ ة /50+ ج /2                                         
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ِ ّبي ػلوي ٍ پژٍّطي هرتلف -5هبدُ ُ ّب ٍ ضضت ِ ّبي ػلوي هتٌَع زاًطوٌساى ايطاًي، ثطگعيسگبى زض گطٍ  ثب تَخِ ثِ ظهيٌ

 .اًتربة هي ضًَس
 

 ( هَرد الزم است10 هَرد از 5حذاقل )افتخبرات ضرٍري - 1جذٍل

 سر دثير يب ػضَ ّيئت تحريريِ در ًطريبت ثسيبر هؼتجر ثيي الوللي در پٌج سبل اخير

 سخٌراى مليذي يب سخٌراى هذػَ در مٌفراًس ّبي ثسيبر هؼتجر ثيي الوللي در سِ سبل اخير

 ػضَ مويتِ ػلوي يب راّجري مٌفراًس ّبي ػلوي ثسيبر هؼتجر ثيي الوللي

 ػضَيت در ّيئت هذيرُ اًجوي ّبي ػلوي ثيي الوللي

هجري پرٍشُ هْن ٍ هَفق فرٌّگي، اقتصبدي، اجتوبػي، صٌؼتي در مطَر ثب گَاّي هراجغ هؼتجر ريرثظ هجٌي ثر تأثير ًتبيج پرٍشُ درسغح 

 هلي

هؤسس ضرمت داًص ثٌيبى غيردٍلتي هَفق مِ مبال يب خذهبت خَد را هستوراً ثِ ثبزار ػرضِ ًوَدُ ثبضذ يب يل هؤسسِ تحقيقبتي دٍلتي يب 

ُ ّبي هتؼذدي را ثب هَفقيت ثِ پبيبى رسبًذُ ثبضذ  .غيردٍلتي فؼبل مِ پرٍش

هؤسس آزهبيطگبُ پصٍّطي هجْس، فؼبل ٍ اثرثخص مِ ػالٍُ ثر هؤسس ٍ داًطجَيبى، استبداى ٍ پصٍّطگراى ديگري ًيس ثغَر فؼبل در آى 

 . ثِ پصٍّص ثپردازًذ

 اًتطبر متبة درسي ثيي الوللي هَرد تذريس در داًطگبُ ّبي هؼتجر دًيب يب متبة پصٍّطي از سَي ًبضراى هؼتجر ػلوي ثيي الوللي

 ثجت اختراع ثيي الوللي

ارائِ ًظريِ هؼتجر ػلوي ثراي اٍليي ثبر در دًيب مِ هقجَليت ٍ اػتجبر ػبم يبفتِ ثبضذ يب افتتبح يل خظ تحقيق ػلوي ًَيي در دًيب مِ ثب اقجبل 

 ػلوي ثيي الوللي هَاجِ ضذُ ثبضذ؛ ثب تأييذ اًجوي ػلوي ريرثظ

 جذٍل ًَآٍري ٍ مبرآفريٌي پصٍّطگراى : 2جذٍل ضوبرُ

 اهتيبز ّر هَرد ًَآٍري يب مبرآفريٌي رديف
سقف اهتيبزازايي 

 ثٌذ

1 
حل هطنالت ٍ هسبئل هْن ٍ هطخص اجتوبػي، اقتصبدي، فرٌّگي ٍ 

 زيرثٌبيي مطَر از عريق اًجبم پصٍّص ّبي ػلوي
 50 10حذامثر 

2 
ُ ّب ٍ فؼبليت ّبي ديٌي، فرٌّگي ٍ ترثيتي ثرجستِ در سغح  هذيريت پرٍش

 هلي ٍ جْبًي
 50 10حذامثر 

3 
ِ اي ٍ  ثيي الوللي  ثب  ُ ّبي ػلوي ٍ فٌبٍري هلي، هٌغق هذيريت پرٍش

 هرمسيت ايراى

 10حذامثر 

ثب احتسبة ضريت سْن 

 ضخص در هذيريت

50 

ُ ّبي صٌؼتي هلي، هٌغقِ اي ٍ  ثيي الوللي  ثب هرمسيت ايراى 4  هذيريت پرٍش

 10حذامثر 

ثب احتسبة ضريت سْن 

 ضخص در هذيريت

50 

 اهتيبز ّر هَرد ًَآٍري يب مبرآفريٌي رديف
سقف اهتيبزازايي 

 ثٌذ

 20 هيليبرد ريبل ارزش 10ّر اجراي حذاقل يل پرٍشُ فرٌّگي هؼتجر يب ايجبد حذاقل يل ٍاحذ صٌؼتي  5
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% 33ثب ارزش افسٍدُ يب تَليذ ثرٍت هلي  در ًتيجِ ًَاٍري  ثب سْن حذاقل 

 در ايجبد

افسٍدُ هؼبدل يب درآهذ 

اهتيبز 10سبليبًِ از ًَآٍري 

 ثب احتسبة ضريت هطبرمت

 40 3حذامثر × ضريت هطبرمت  ثجت اختراع داخل مطَر ثب تأييذ هؼتجر 6

 ثجت اختراع ثيي الوللي 7
حذامثر × ضريت هطبرمت 

10 
80 

8 
ارائِ يل ًظريِ جذيذ يب خظ تحقيق ػلوي جذيذ ثراي اٍليي ثبر در دًيب 

 مِ ثب اقجبل ػلوي ثيي الوللي هَاجِ ضذُ ثبضذ ثب تأييذ اًجوي ػلوي هرثَط

 30حذامثر 

 ثب احتسبة ضريت هطبرمت
60 

 40 10حذامثر  *اًتطبر متت  ػلوي ثيي الوللي 9

 20 5حذامثر  *اًتطبر متت  ػلوي داخلي 10

11 
تأليف هقبالت ػلوي ثيي الوللي ثب ارجبػبت غير خَدي ثيطتر از هتَسظ 

ِ اي جْبًي  **، *رضت
 80 7حذامثر 

12 
ِ اي  تأليف هقبالت ػلوي داخلي ثب ارجبػبت غير خَدي ثيطتر از هتَسظ رضت

 *هلي
 30 4حذامثر 

 10 2حذامثر *تأليف هقبالت ػلوي ترٍيجي 13

14 
پرٍرش ضبگرداى ثرجستِ در دٍرُ دمتري مِ ثِ ػضَيت ّيئت ػلوي 

ُ اًذ ُ ّبي هَرد تأييذ ٍزارتيي درآهذ ُ ّب ٍ پصٍّطنذ  داًطگب
 40 4ّر هَرد 

 .ضرايت آئيي ًبهِ ارتقبء  اػضبء ّيئت ػلوي هالك قرار هي گيرد* 

 . اهتيبز افسايص يبثذ100 هي تَاًذ تب 11، سقف اهتيبز رديف 13 ٍ 12ثِ جبي هحبسجِ اهتيبزات رديف ّبي ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


