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 ...........................................  كِ هجشي عشح ًبهيذُ هيطَد.
 ًَع ٍ هوذاس هَسد هشاسداد : اجشاي كبهل عشح تحويوبتي تحت ػٌَاى :  -2

 ...........................................................  كِ عي صَستجلسِ تبسيخ .................. ثِ تصَيت سسيذُ است ...
ـ هذت پيص ثيٌي ضذُ جْت اًجبم ايي عشح ..........  است ٍ چٌبًچِ عشح دس هذت پيص ثيٌي ضذُ خبتوِ 3

ِ ّبي ثيطتش ًخَاّذ داضت ٍ اداهِ آى هٌَط ثِ عشح هجذد ًيبثذ ضَسا الضاهي دس اداهِ عشح ٍ صشف ّضيٌ
 دس ضَسا ٍ تصَيت آى ثب دس ًظش گشكتي هسبئل هبلي ٍ اػتجبسي ٍ سبيش هوشسات هشثَط خَاّذ ثَد . 

  11/4/70هصَة  23ٍ  22ٍ  21تجصشُ يك : هٌظَس اص ضَسا ّوبى ضَساي پژٍّطي هَضَع هبدُ 
  ضَساي ػبلي اًوالة كشٌّگي هي ثبضذ .

: حوَهي كِ دس اثش اجشاي عشحْب ٍ كؼبليتْبي هختلق تحويوبتي هَضَع ايي هشاسداد تحصيل  2تجصشُ 
 هيطَد كالً هتؼلن ثِ داًطگبُ است .

 3ـ تبسيخ ضشٍع عشح .......................   ثَدُ ٍ چٌبًچِ پس اص ػوذ هشاسداد ثذٍى ػزس هَجِ حذاكثش ثِ هذت  4
ثِ ضشٍع عشح پژٍّطي اهذاهي ثِ ػول ًيبيذ هشاسداد لـَ ٍ ٍجَُ دسيبكتي  هبُ اص عشف هجشي عشح ًسجت

 ثبيستي هستشدد گشدد . 
: دليل يب داليل ػذم ضشٍع ٍ يب اداهِ عشح ثبيذ ثِ هَهغ ٍ كتجبً تَسظ هجشي عشح اص عشين هذيشيت  1تجصشُ 

 اهَس پژٍّطي جْت ثشسسي ٍ اتخبر تصوين ثِ ضَساي پژٍّطي اػالم ضَد . 
: دس صَستيكِ عجن ًظش ضَساي پژٍّطي ثِ ّش دليل تؼلين يب لـَ هشاسداد عشح هطخص ضذُ ثِ  2ُ تجصش

هجشي اثالؽ ضَد اص تبسيخ اثالؽ ، هجشي هكلق است ظشف هذت يك هبُ تَسظ ضَساي پژٍّطي تسَيِ 
ضيٌِ دس حسبة ٍ تكليق ٍجَُ ٍ اهَال ٍ ًتبيج ًوًَِ ّبي تحويوبتي سا هؼيي كٌذ ٍ اص اًجبم ّش گًَِ ّ

 ساثغِ ثب اجشاي هشاسداد ًيض خَدداسي ًوبيذ . 
: دس صَست لـَ يب كسخ هشاسداد دس ّش هشحلِ اي كِ اص پيطشكت عشح اػن اص ايٌكِ ثِ ًتيجِ  3تجصشُ 

سسيذُ يب ًشسيذُ ثبضذ عشف هشاسداد هكلق است كليِ ًتبيج حبصلِ اص تحويوبت هَضَع هشاس سا ثِ داًطگبُ 
 تسلين ًوبيذ . 

: عشف هشاسداد دس ّيچيك اص هشاحل اجشائي عشح يب كؼبليت تحويوبتي پس اص خبتوِ هشاسداد ًوي  4شُ تجص
تَاًذ ثذٍى اجبصُ كتجي داًطگبُ يب جبًطيي هبًًَي آى ًتبيج حبصلِ سا كالً يب جضأ دس اختيبس ؿيش هشاسداد 

 دّذ .
 



 
 

 ثطشح ريل پشداخت خَاّذ ضذ . ـ هجلؾ كل عشح ............... سيبل هي ثبضذ كِ دس سِ هسظ5
 % هجلؾ كل عشح ثؼٌَاى تٌخَاُ پس اص ػوذ هشاسداد .40الق ـ 
ًَثت ثب تَجِ ثِ پيطشكت عشح ٍ اسائِ ًتبيج ثِ ضَساي پژٍّطي ٍ  3تب  2% ثبهيوبًذُ هجلؾ كل عشح 60ة ـ 

 تصَيت دس ضَسا . 
جْيضات ؿيش هصشكي ٍ اسائِ گضاسش : پشداخت ًَثت پبيبًي تٌخَاُ هٌَط ثِ تحَيل ٍسبيل ٍ ت 1تجصشُ 

 پبيبًي عشح خَاّذ ثَد . 
ـ هسئَليت كبهل اجشاي عشح ثؼْذُ هجشي عشح هي ثبضذ ٍ دس هَاسديكِ اجشاي عشح هستلضم ّوكبسي 6

 سبصهبًْبي ديگش ثبضذ ، عشح دٌّذُ ثبيستي هجالً هَاكوت ّوكبسي ثب سبصهبًْبي هشثَعِ سا كست ًوبيذ . 
پژٍّطي هٌجش ثِ كطق ٍ يب اختشاع ضَد هجشي عشح هَظق است هشاتت سا ثِ  ـ چٌبًچِ اًجبم عشح7

عشف هشاسداد اعالع دّذ ، تؼييي حوَم هجشي ) هجشيبى ( عشح ٍ يب هؤسسِ تحويوبتي ٍ ّوچٌيي سٍش ثجت 
اختشاع يب كطق ٍ ثْشُ ثشداسي اص آى عجن آئيي ًبهِ هصَة ٍصاست ثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي 

 . خَاّذ ثَد 
 هبُ گضاسش پيطشكت كبس سا ثِ ضَساي پژٍّطي كتجبً اػالم ًوبيذ .  6تب  3ـ هجشي عشح ثبيذ حذاكثش ّش 8
 ـ كليِ لَاصم ٍ تجْيضاتي كِ اص هحل اػتجبس عشح پژٍّطي تْيِ هي ضَد پس اص اتوبم آى عشح9
دس اختيبس آى ٍاحذ  ) ٍيب دس صَست لـَ هشاسداد ( دس صَستيكِ هجشي عشح يكي اص ٍاحذّبي دٍلتي ثبضذ 

دس ؿيش ايٌصَست دس اختيبس هؼبًٍت پژٍّطي هشاس هي گيشد تب ثشاي اًجبم پژٍّطْبي ديگش دس اختيبس ديگش 
ٍاحذّبي دٍلتي يب حوَهي هشاس گيشد تب ثٌحَي كِ ضَساي پژٍّطي تؼييي هي ًوبيذ دس اجشاي سبيش عشحْب 

 اص آًْب استلبدُ ضَد . 
 

 شح ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هجشي ع
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هؼبٍى پژٍّطي ) ٍ يب هسئَل سبصهبى پژٍّطي ( 

 اهضبء
 اهضبء

 هْش ضَسا پژٍّطي

 ايي هشاسداد دس چْبس ًسخِ تٌظين هي ضَد :
يك ًسخِ دس ًضد هجشي عشح ٍ يك ًسخِ دس دكتش هؼبًٍت پژٍّطي ٍصاست ثْذاضت ًگْذاسي خَاّذ ضذ . 

عشح ثبيستي ثِ هؤسسِ هشثَعِ ٍ يك ًسخِ ثِ ػبهل ريحسبثي ًسخِ سَم ّوشاُ ثب يك ًسخِ اص اصل 
 هؼبًٍت پژٍّطي اسسبل گشدد . 

 
 


