
 

 

 
هٌظَس ّذایت، دس ساستبی فػل چْبسم قبًَى ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ ٍ ثشًبهِ چْبسسبلِ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ٍ ثِ 

حوبیت ٍ تطَیق داًطجَیبى ًخجِ ٍ پژٍّطگشاى جَاى ثِ اجشای عشح ّبی پژٍّطی هَسد ًیبص ثخص ّبی هختلف جبهؼِ ٍ غٌؼت، اًجوي 
 پژٍّطگشاى جَاى کِ دس ایي اسبسٌبهِ ثِ اختػبس اًجوي خَاًذُ هی ضَد، دس داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى تطکیل هی ضَد.

 

 اَذاف : 1مبدٌ 
 آهَصش، حوبیت ٍ ّذایت داًطجَیبى ًخجِ ٍ پژٍّطگشاى جَاى ثِ اجشای عشح ّبی پژٍّطی گشٍّی .

 ایفبی ًقص هَثش دس جْت سفغ ًیبصّبی ػلوی ٍ فٌی کطَس ثِ ػٌَاى یک سسبلت اسبسی داًطگبُ .
 استقبء ٍ تحکین هَقؼیت ػلوی ٍ فٌبٍسی کطَس دس سغح جْبًی .

 فضاسیگستشش هشصّبی داًص دس جٌجص ًشم ا
 ایجبد اًگیضُ ٍ حوبیت اص فؼبلیت ّبی پژٍّطی دس ساستبی ثشًبهِ پژٍّص هحَس ضذى داًطگبُ.

 تطَیق داًطجَیبى ًخجِ ٍ پژٍّطگشاى جَاى ثِ اًجبم فؼبلیت ّبی پژٍّطی ثیي سضتِ ای.
 طگبُ.ثستش سبصی ٍ حوبیت اص فؼبلیت ّبی پژٍّطی داًطجَیبى ًخجِ دس ساستبی ثشًبهِ پژٍّص هحَس ضذى داً

 

 يظبیف :2مبدٌ 
 تْیِ ٍ فشاّن ًوَدى اهکبًبت الصم ثشای تحقیق اّذاف هٌذسج دس هبدُ یک ایي اسبسٌبهِ.

 تْیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ّبی پژٍّطی ثب تَجِ ثِ پیطشفت ّبی ػلوی ٍ فٌبٍسی جذیذ جْبًی.
 ایجبد ّستِ ّب ٍگشٍُ ّبی تحقیقبتی ثَیژُ دس گشایص ّبی تخػػی ثیي سضتِ ای.

 سبصی ٍ ایجبد صهیٌِ ثشای استجبط ػلوی پژٍّطی ثیي داًطجَیبى ،پژٍّطگشاى جَاى ٍ استبداى داًطگبُ.ثستش 
 ثشگضاسی ّوبیص ّبی ػلوی استبًی ، هلی ٍ ثیي الوللی.

 ایجبد استجبعبت ػلوی ثب هَسسبت داًطگبّی ٍ پژٍّطی هلی ٍ ثیي الوللی.
 لی ٍ ثیي الوللی .حوبیت اص ضشکت پژٍّطگشاى جَاى دس ّوبیص ّبی ػلوی ه

 

 : ارکبن 3مبدٌ 
 گزاسی تضَسای سیبس

 سئیس 

 

 يظبیف ي اختیبرات شًرای سیبستگذاری  : تزکیت ،4مبدٌ 

 تزکیت شًرای سیبستگذاری : 1-4
 ضَسای سیبستگزاسی اًجوي ضبهل اػضبء صیش هی ثبضذ:

 هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ثِ ػٌَاى سئیس ضَسا 
 پژٍّطی داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى.هذیش اهَس 

 هذیش دفتش استجبط ثب غٌؼت داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى
 سئیس آصهبیطگبُ هشکضی داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى 

 سئیس هشکض سضذ داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى 

 

 
 

 

 

 اوجمه پژيهشگران جًان اساسىامه
 حًسٌ معبيوت پژيَش ي فىبيری



 

 

 سیس هشکض کبس آفشیٌی داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى
 طجَیبى پژٍّطگش ٍ ًخجِ ػلوی داًطگبُسِ ًفش اص اػضب یب ّویبس اًجوي یب داً

کلیِ اػضبی حقیقی ضَسای سیبستگزاسی اًجوي ثِ اًتخبة ٍ حکن هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ سیستبى ٍثلَچستبى ثشای هذت : 1تجصزٌ 

 دٍ سبل هٌػَة هی ضًَذ.

 سئیس اًجوي ثِ ػٌَاى دثیش ضَسا تؼییي هی گشدد.: 2تجصزٌ 

 رای سیبستگذاری اوجمه يظبیف ي اختیبرات شً : 2-4
 ٍظبیف ٍ اختیبسات ضَسای سیبستگزاسی اًجوي ػجبستٌذ اص:

 تؼییي ٍ تػَیت ثشًبهِ ّب، ٍ خظ هطی ّبی اسبسی اًجوي ثش هجٌبی پیطٌْبد ّبی سئیس اًجوي.
ثِ هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسی ثشسسی ٍ تبییذ ثَدجِ ّبی جبسی ٍ سشهبیِ ای ٍ غَست حسبة ّبی هبلی ٍ تشاصًبهِ سبالًِ اًجوي، ثشای اسائِ 

 داًطگبُ جْت تػَیت.
 تػَیت آییي ًبهِ ّب ٍ دستَس الؼول ّبی اداسی ، هبلی ٍ داخلی اًجوي.

 ثشسسی ٍ تبییذ تغییشات پیطٌْبدی اسبسٌبهِ جْت اسائِ ثِ ّیئت سئیسِ داًطگبُ جْت تػَیت.
 اتخبر تػوین دس هَسد ًحَُ تبهیي ٍ جزة هٌبثغ هبلی هَسد ًیبص اًجوي.

 اتخبر تػوین دسثبسُ سبیش هَضَػبت هشتجظ ثب اّذاف ٍ اًجوي کِ دس دستَس کبس ضَسای سیبستگزاسی اًجوي فشاس هی گیشد.
 ثشسسی پیطٌْبد ّبی ثشًبهِ ّبی ػلوی ٍ تبییذ آًْب.

 ثشسسی پیطٌْبد ّبی عشح ّبی پژٍّطی ٍ تبییذ آًْب.
 هِ داخلی اًجوي.ثشسسی ٍ تبییذ غالحیت ػلوی پژٍّطگشاى، هغبثق ثب آییي ًب

 ثشسسی ٍ تبییذ ّوکبسی ّبی هلی ٍ ثیي الوللی.

کلیِ هػَثبت ضَسای سیبستگزاسی اًجوي، تٌْب ثب سػبیت ضَاثظ ٍ هقشسات داًطگبُ ٍ هػَثبت ّیئت سئیسِ داًطگبُ سیستبى ٍ  : 3تجصزٌ 

 ثلَچستبى هؼتجش است.

 

 يظبیف ي اختیبرات رئیس اوجمه  : اوتخبة ، 5مبدٌ 
کبس آفشیٌی داًطگبُ ،ّن صهبى سئیس ٍ ثبالتشیي هقبم اجشایی اًجوي ًیض هی ثبضذ کِ ثِ پیطٌْبد هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسی ٍ ثب حکن  سئیس هشکض

 سئیس داًطگبُ سیستبى ٍثلَچستبى ثشای هذت دٍ سبل هٌػَة هی ضَد.

  يظبیف ي اختیبرات رئیس اوجمه:  1-5

 اًجوي ٍ اسائِ آًْب ثِ ضَسای سیبستگزاسی اًجوي جْت تػَیت. تْیِ ٍ تٌظین سیبست ّب، عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی
 تْیِ ٍ تٌظین آییي ًبهِ ّب ٍ دستَس الؼول ّبی هَسد ًیبص ٍ اسائِ آًْب ثِ ضَسای سیبستگزاسی اًجوي جْت تػَیت.

ب سػبیت آییي ًبهِ ّبی داخلی ایجبد ّستِ ّب ٍ گشٍُ ّبی تحقیقبتی هشتجظ ثب هَضَع اًجوي، ثَیژُ دس گشایص ّبی تخػػی ثیي سضتِ ای ث 
 اًجوي.

 تٌظین ثَدجِ جْت تقذین ثِ ضَسای سیبستگزاسی اًجوي، جْت تػَیت ٍ ًظبست ثش ًحَُ  ّضیٌِ ثَدجِ هػَة.
 ثشقشاسی استجبط ثب هشاکض ػلوی ،پژٍّطی ٍ غٌؼتی کطَس جْت اسائِ ٍ کست خذهبت ٍ جزة عشح ّبی پژٍّطی.

 س چَة هػَثبت ضَسای سیبستگزاسی اًجوي.ثشقشاسی استجبعبت ثیي الوللی دس چب
 ػقذ ّش گًَِ قشاس داد جْت پیطجشد اّذاف ٍ فؼبلیت ّبی اًجوي ثب هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ.

 

 : عضًیت در اوجمه 6مبدٌ 
 اػضبی داًطجَیی : داًطجَیبى داًطگبُ سیستبى ٍثلَچستبى کِ ضشایظ ػضَ ضذى سا ثش اسبس آییي ًبهِ داخلی داسًذ.

ػضَیت داًطجَیبى ًخجِ ٍ ضبخع سبیش هشاکض آهَصضی ٍ پژٍّطی هؼتجش هلی ٍ ثیي الوللی کِ ضشایظ ػضَ ضذى ثش اسبس آییي  : 4جصزٌ ت

 ًبهِ داخلی سا داسًذ ثب تبییذ هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ، ثالهبًغ است.



 

 

ی ٍ اػضبی ضَسای هشکضی اًجوي ٍ اػضبی افتخبسی ٍ یب ّویبس کِ ضشایظ احشاص : کلیِ اػضبی ضَسای سیبستگزاس اعضبی پیًستٍ )دائم(

 ػضَ ضذى پیَستِ سا ثشاسبس آییي ًبهِ داخلی اًجوي داضتِ ثبضٌذ.

: کلیِ افشاد حقیقی ٍ یب حقَقی کِ داسای ٍیژگی ػلوی یب اجشایی خبظ ثَدُ ٍ یب کوک هؼٌَی اسصضوٌذی ثِ اًجوي ًوَدُ  اعضبی افتخبری

 اًذ ٍ ضشایظ احشاص ػضَ ضذى ثش اسبس آییي ًبهِ داخلی اًجوي سا داضتِ ثبضٌذ.

ٍ کوک ّبی هبلی خَد سا عجق آییي ًبهِ داخلی اًجوي  : کلیِ افشاد حقیقی یب حقَقی کِ ػالقِ هٌذ ثِ اّذاف اًجوي هی ثبضذ اعضبی َمیبر

 پشداخت هی ًوبیٌذ.

 

 : ثًدجٍ اوجمه 7مبدٌ 
ّضیٌِ ّبی اًجوي ، اص هحل حوبیت ّبی هبلی پژٍّطی داًطگبُ ، اسائِ خذهبت ػلوی ٍ تحقیقبتی ثِ خبسج اص داًطگبُ ٍ جزة کوک ٍ حوبیت 

 .ّبی هبلی اص اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی تبهیي هی گشدد

 

 : امًر مبلی ي اداری 8مبدٌ 
ی  اهَس هبلی ٍ اداسی اًجوي هغبثق هقشسات ٍ آییي ًبهِ ّبی داًطگبُ ٍ هػَثبت ّیئت سئیسِ داًطگبُ سیستبى ٍثلَچستبى صیش ًظش هؼبٍى پژٍّط

سیستبى ٍثلَچستبى هٌتقل خَاّذ ٍفٌبٍسی داًطگبُ هی ثبضذ. دس غَست اًحالل ،  اهَال ٍ داسایی ّبی اًجوي پس اص تسَیِ دیَى ثِ داًطگبُ 
 ضذ.

 

جلسٍ مًرخ شًرای پژيَشی داوشگبٌ ي در  16/1/95 جلسٍ مًرختجصزٌ تىظیم ي در  4مبدٌ ي  8ایه اسبسىبمٍ در 

گزدیذٌ است. ة مطزح ي مصًَیئت رئیسٍ  24/12/94
 


