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آئین نامه پذیزش هسته های تحقیقاتی  R&Dدانشگاهی
مقدمه :
ّؼتِ تحمیماتي ( )R&Dداًـگاّي ٍاتؼتِ تِ داًـگاُ وِ هي تؼذ دس ايي آيیي ًاهِ تِ اختصاس ّؼتِ
ًاهیذُ هي ؿَد تِ ػٌَاى يىي اص اجضاي هْن حلمِ استثاعي تخؾ ّاي التصادي ٍ داًـگاُ ّا هحؼَب
هي ؿًَذ وِ ًمؾ اسصًذُ اي سا دس تَػؼِ پظٍّؾ ّاي واستشدي ايفاء هي وٌٌذ .ايي ّؼتِ ّا ػوذتا تا ّذف
اًجام تحمیمات واستشدي ٍ تَػؼِ اي ،ووه تِ ايجاد ػاختاسّاي تحمیماتي داًـگاّي ٍ ايجاد ؿشوت ّاي
صايـي فٌاٍسي ؿىل هي گیشًذ ،جْت تؼویك پظٍّؾ ٍ ًیض اًجام تحمیمات واستشدي وِ هَسد ًیاص تخؾ ّاي
التصادي اػت ،ضوي اػتفادُ اص تَدجِ ّاي دٍلتي هي تايذ تخـي اص هٌاتغ هَسد ًیاص خَد سا اص عشيك ػمذ
لشاسدادّاي پظٍّـي تاهیي وٌٌذ .اًگیضُ اصلي دس ايي گًَِ ّؼتِ ّا ،دػتیاتي تِ ًتايج ػولي فؼالیتْاي
تحمیماتي اػتّ .ش چٌذ تؼضاً جٌثِ ّاي التصادي تحمیمات ًیض هذ ًظش لشاس هي گیشًذٍ .جَد تشًاهِ واسي ٍ
تشویة ًیشٍي اًؼاًي هٌاػة (تِ لحاػ صهیٌِ تخصصي ٍ هیضاى اؿتغال ٍ دسگیشي) داللیل اػاػي اػتمشاس
ايي گًَِ ّؼتِ ّا تِ ؿواس هي آيٌذ.
تا تَجِ تِ تؼشيف تاال ،ايي ّؼتِ ّا وِ هؼوَالً دس جْت تثذيل تِ هشاوض پظٍّـي ٍ دس صهیٌِ هشتَط تِ
خَد فؼالیت هي ًوايٌذ .تَػظ اػضاء ّیات ػلوي داًـگاُ ّا ٍ داًـجَياى دٍسُ ّاي تحصیالت تىویلي
تـىیل هي ؿًَذ .هشوض سؿذ داًـگاُ ػلَم پضؿىي لضٍيي دس ساػتاي ووه تِ ايجاد ٍ استماء ّؼتِ ّاي
تحمیماتي تش اػاع ؿشايظ صيش ًؼثت تِ پزيشؽ ايي گًَِ ّؼتِ ّا دس هشوض الذام هي ًوايذ.

ماده  :1محدوده کاری
تحمیمات واستشدي – تَػؼِ اي ،تَلیذ استماء داًؾ فٌي ٍ في آٍسي

ماده  : 2تزکیب نیزو و وضعیت حقوقی
 -2-1ػالٍُ تش اػضاي ّیات ػلوي ػضَ ّؼتِ تحمیماتي داًـگاّي ّؼتِ تايذ داساي حذالل دٍ ًفش
داًـجَي دٍسُ تحصیالت تىویلي يا هحمك ّوىاس تا تشًاهِ هٌظن تشاي فؼالیت دس ّؼتِ تاؿذ.
ّ -2-2ؼتِ تحمیماتي داًـگاّي تايذ هصَتِ الصم فؼالیت دس هشوض سؿذ سا اص داًـگاُ هشتَعِ داؿتِ تاؿذ .
ايي ّؼتِ اص ًظش حمَلي هؼتمل اص هشوض سؿذ هي تاؿذ ،لیىي ػالٍُ تش سػايت ضَاتظ داًـگاُ ،هلضم
تِ سػايت همشسات ٍ ضَاتظ هشوض سؿذ اػت .
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ماده  :3پذیزش هسته
 -3-1هشاحل پزيشؽ ّؼتِ ّاي تحمیماتي داًـگاّي صشفاً پغ اص هؼشفي سػوي اص عشف داًـگاُ ،اًجام
هي پزيشد .
 -3-2پزيشؽ ّؼتِ ّا تَػظ ؿَساي پزيشؽ ٍ اسصياتي هشوضسؿذ تش اػاع هؼیاسّاي صيش اًجام هي گیشد :
 -3-2-1هصَتِ ػاصهاًي هٌذسج دس تٌذ 2-2
 -3-2-2تخصیص اػتثاس الصم تِ ّؼتِ اص عشف داًـگاُ جْت حضَس دس هشوض سؿذ
 -3-2-3تشویة ًیشٍي اًؼاًي هٌاػة تش اػاع تٌذ 2-1
 -3-2-4هؼشفي وتثي هؼاًٍت پزيشؽ داًـگاُ تِ هٌظَس پزيشؽ
تبصزه ) ّؼتِ تحمیماتي عثك "ٍاطُ ًاهِ " هشوض هؼادل ّؼتِ فٌاٍسي دس هشحلِ پیؾ سؿذ هحؼَب
هي ؿَد .
 -3-2-5هذت صهاى اػتمشاس ّؼتِ دس هشوض دس هشحلِ پیؾ سؿذ يه ػال هي تاؿذ .
 -3-2-6تؼذاد ّؼتِ ّاي پزيشؽ ؿذُ دس ّش دٍسُ تش عثك تشًاهِ واسي هشوض تِ پیـٌْاد وویتِ پزيشؽ
ٍ اسصياتي تا تصَية ؿَساي فٌاٍسي اػالم خَاّذ ؿذ .

ماده  :4حمایت های مزکش رشد
 -4-1اػتثاس هالي لاتل تخصیص تِ ّؼتِ تحمیماتي داًـگاّي هؼادل اػتثاس تخصیص يافتِ تِ ّؼتِ
فٌاٍس دس هشحلِ پیؾ سؿذ هي تاؿذ وِ دس صَست تخصیص تِ عشق ريل ّضيٌِ خَاّذ ؿذ .
 -4-2اسائِ خذهات پـتیثاًي ػوَهي ؿاهل اػىاى يا فضاي واسي ،اداسي ٍ واسپشداصي
 -4-3اسائِ خذهات فٌي ٍ تخصصي ؿاهل خذهات آصهايـگاّي ٍ واسگاّي
 -4-4اسائِ خذهات اعالع سػاًي ؿاهل خذهات ؿثىِ ٍ وتاتخاًِ
 -4-5اسائِ خذهات هـاٍسُ اي ٍ تاصاسياتي ؿاهل هـاٍسُ ػلوي ،آهَصؽ ّا ٍ هـاٍسُ ّاي الصم دس صهیٌِ
ّاي هالي ،حمَلي ٍ تاصاسياتي
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 -4-6ووه تِ جزب پشٍطُ ّاي تحمیماتي دس صهیٌِ فؼالیتْاي ّؼتِ ٍ ػمذ لشاسداد تا واسفشها اص عشيك
داًـگاُ
تبصزه  :خذهات فَق الزوش دس حذ همذٍسات هشوض سؿذ ٍ تش اػاع تؼشفِ ّاي هصَب اسائِ هي گشدد .

ماده  : 5تعهدات هسته در قبال مزکش رشد
ّ -5-1ؼتِ دس لثال دسيافت خذهات ٍ حوايتْاي هشوض سؿذ ٍ داًـگاُ هتؼْذ اػت وِ دس ػال اٍل
حضَس ،خشٍج هٌاػة هثٌي تش ػمذ لشاسداد تا هـتشياى هشتثظ سا اسائِ ًوايذ  .اص لثیل ػمذ اًجام خذهات
تحمیماتي ٍ تخصصي تا صٌؼت ٍ يا وؼة دسآهذ اص عشيك فشٍؽ داًؾ فٌي ٍ اسائِ خذهات تخصصي .
 -5-2اًؼىاع استثاط ّؼتِ تا هشوض سؿذ تِ ًحَ هٌاػة دس ولیِ هىاتثات ٍ هذاسن تا اػتفادُ اص ػشتشي
ٍ واست ٍيضيت ٍ هغاتك تا فشهت اػتاًذاسد هشوض سؿذ
 -5-3پشداخت ّضيٌِ خذهات دسيافتي تش اػاع تؼشفِ ّا دس هَػذ همشس تِ هشوض سؿذ
ّ -5-4وىاسي تا هشوض سؿذ دس اسصياتي دٍسُ اي اص سًٍذ سؿذ ّؼتِ
 -5-5توشوض فؼالیتْاي ّؼتِ تِ اًجام اهَس تحمیماتي دس ساػتاي ػیاػت ّاي داًـگاُ
ً -5-6ظاست هشوض سؿذ تش ّؼتِ ّا هادام وِ تِ صَست ؿشوت تِ ثثت ًشػیذُ اًذ ،صشفاً دس چْاسچَب ٍ
حذٍد گضاسؿات اسائِ ؿذُ اص ػَي ًوايٌذُ ّؼتِ خَاّذ تَد .
ّ -5-7ؼتِ هتؼْذ اػت دس لثال اػتفادُ اص ًام ٍ اػتثاس داًـگاُ هثلغي تِ ػٌَاى حك االهتیاص (سٍيالتي) اص
هحل دسآهذ ًاؿي اص فشٍؽ هحصَالت ،داًؾ فٌي ٍ ،يا اسائِ خذهات تِ داًـگاُ پشداخت ًوايذ .
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گزدش کار پذیزش هسته های تحقیقاتی دانشگاهی

ارائو اطالعات ،راىنما ً شزايط پذيزش
بو ىمزاه كاربزگ مزبٌطو

دريافت كاربزگ تكميم شده

بزرسي اًنيو ( جيت كنتزل تكميم مدارك ً
شزايط السم)

تائيد مديز مزكش رشد ،ارسال نامو بو
متقاضي ،بايگاني پزًنده



اعالم بو متقاضي



بايگاني پزًنده



اعالم بو متقاضي



بايگاني پزًنده

رد

رد

طزح در كميتو پذيزش

جمع بندي نيايي در شٌراي فناًري

رد



اعالم نتيجو پذيزش بو متقاضي
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اقدام السم جيت استقزار

نیاس به اصالح

نیاس به اصالح

اصالح تٌسط متقاضي

تكميم مدارك

