
     

 آییه وامٍ تشکیل َستٍ َای پژيَشی داوشگاٌ مالیر:    بخشىامٍ َای معايوت پژيَشی ي فىآيری                       

 

1 
 

 

ٍ َای پژيَشی داوشگاٌ مالیر ٌ وامٍ اجرایی تشكیل َست  آییه وامٍ ي شیً

 :مقذمٍ

ِ ای، ثٌیبدی ٍ یب ًبسثشدی هَسد ًیبص جبهؼِ پشداختِ ٍ صهیٌِ الصم ثشای ضٌل گیشی تحویوبت  ثب اًجبم تحویوبت گشٍّی هیتَاى ثِ هسبئل پیچیذُ ثیي سضت

ِ ّبی پژٍّطی دس ساستبی اجشای . پژٍّطی هطتشى ٍ دس ًْبیت ایجبد هغجْبی ػلوی ٍ ٍاحذّبی پژٍّطی سا دس داًطگبُ كشاّن آٍسد لزا، آییي ًبهِ ّست

ِ ّبی پژٍّطی دس صهیٌِ هسبئل اٍلَیت داس دسگشٍُ ّبی آهَصضی هستؼذ ٍ ٍاجذ  ًبسثشدی ٍ كٌأٍساًِسیبست ّبی ِ هٌظَس ایجبد ٍ توَیت ّست  داًطگبُ هالیش ث

 .ضشایظ تٌظین ٍ ثِ اجشا گزاضتِ هی ضَد

 :تعریف َستٍ پژيَشی:1 مادٌ

اسًت سبیش اػضبی شیي ّستِ پژٍّطی ثِ گشٍّی اص پژٍّطگشاى گلتِ هی ضَد ًِ ثب هحَسیت یٌی اص اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ٍ م

ِ هٌظَس اًجبم پژٍّص ّبی . ّیئت ػلوی،ًبسضٌبسبى ٍ داًطجَیبى تحصیالت تٌویلی داخل یب خبسج اص داًطگبُ ثِ كؼبلیت هی پشداصًذ یي ّستِ پژٍّطی ث

 .هؼیي، هذاٍم ٍ ّذكوٌذ ثشاسبس ثشًبهِ سٌذ ساّجشدی داًطگبُ تطٌیل ضذُ ٍ ثش هحَس یي ثشًبهِ پژٍّطی جبهغ ثشای تحون اّذاف صیش تطٌیل هی گشدد

ِ ای ٍ تخصصی-   ایجبد سبختبس تحویوبت حشك

 تَسؼِ تَاى داًطگبُ دس تَلیذ داًص ّبی ثٌیبدی- 

 تَسؼِ تَاى داًطگبُ دس تَلیذ كٌبٍسی- 

ُ ّبی اجشایی-   گستشش استجبط داًطگبُ ثب دستگب

 استوبء هَهؼیت داًطگبُ دس هویبس ّبیولی ٍ ثیي الوللی- 

 . جزة اػتجبسات پژٍّطی خبسجبص داًطگبُ-

 اَذاف ي يظایف:2 مادٌ

 :اّذاف ٍ ٍظبیق ّستِ پژٍّطی ػجبست است اص

ِ ّبی ػلوی ًَیي ٍ استوبی -الف اًجبم پژٍّص ّبی ثشًبهِ هحَس، دس ساستبی اكضایص تَاى ٍ اػتالی جبیگبُ ػلوی داًطگبُ ٍ دستیبثی سٍصاكضٍى ثِ یبكت

 .سْن داًطگبُ دسگستشش هشصّبی داًص ٍ تجبسی سبصی ایذُ ّب

 .اًجبم پژٍّص ّبیی ًِ ثِ حل هؼضالت اسبسی ًطَسًوٌٌوَدُ ٍ جزة اػتجبسات پژٍّطی خبسج اص داًطگبُ-ب

 هْیب ًوَدى هحیظ ػلوی پَیب ٍ هَلذ ػلن ٍ ثشًبهِ هحَس ثب هطبسًت داًطجَیبى ٍ اكشاد هستؼذ ضبؿل دس ٍاحذّبی صٌؼتی-ج

.  ٍ ّذكوٌذ ضذى پژٍّطْبسبصهبى دّی عشح ّبی پژٍّطی ٍ توَیت كؼبلیت ّبی هطتشى پژٍّطی-د
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 شرایط تشكیل َستُُای پژيَشی: 3 مادٌ

 :یي ّستِ پژٍّطی ثٌب ثِ توبضبی اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ٍ ثب ضشایظ صیش تطٌیل هی گشدد

تطٌیل ّستِ پژٍّطی ثبیذ هتٌبست ثب ًیبصّبی ػلوی ٍ هَضَػبت اٍلَیت داس ًطَس ٍ دس جْت تَسؼِ سٌذ ساّجشدی داًطگبُ ثَدُ ٍ دس یٌی اص - الف

ِ ّبی ػلوی یب ًبسثشدی هٌجش ثِ تَلیذ داًص كٌی ٍ یب تجبسی سبصی ضَد  .صهیٌ

ٍ سالٍ پژيَشیّش ّستِ پژٍّطی داسای - ب  . هذٍى ٍ هصَة ثب تبئیذ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ هی ثبضذتروامٍ س

هجشی ّستِ پژٍّطی ثبیستی یٌی اص اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ هالیش ثب سبثوِ پژٍّطی خَة  ٍ ًلش هبثل تطٌیل است 5 ّستِ پژٍّطی ثبحذاهل- ج

استلبدُ ضَد، سِ ػضَ دیگش آصاداًِ هی تَاًٌذ اص ثیي داًطجَیبى  (خبسج اص ًطَس )اگش دس ّستِ پژٍّطی اص ػضَ ّیئت ػلوی ثیي الوللی. ٍ هبثل هجَل ثبضذ

دس ؿیش ایي صَست، دٍ ػضَ اص اسبتیذ داًطگبُ هالیش ٍ . تشجیحب تحصیالت تٌویلی ٍ پسب دًتشی ٍ یب سبیش اكشاد خجشُ خبسج اص داًطگبُ اًتخبة گشدًذ

ِ صَست آصاد اًتخبة ضًَذ . خشٍج اكشاد ٍ ٍسٍد اكشاد ثب تطخیص هجشی ّستِ ثٌب ثِ ضشٍست ّبی ّستِ اهٌبى پزیش هی ثبضذ. ًلشات ثبهیوبًذُ هی تَاًٌذ، ث

ِ حسبة هبلی هی تَاًذ ّستِ سا تشى ٍ یب ثب هجَص ضَسای پژٍّطی داًطگبُ، آًشا ثِ اكشاد ٍاجذ ضشایظ ٍاگزاس  هجشی ّستِ پس اص اًجبم تؼْذات ٍ تسَی

 .ًوبیذ

 . هی تَاًذ ػضَ یب هجشی ثبضذكوظ دس یي ّستِّش ػضَّیئت ػلوی داًطگبُ هالیش : 1تجصشُ

 .هسئَلیت اهَس اجشایی، هبلی ٍ پژٍّطی ّستِ ثش ػْذُ هجشی ّستِ هی ثبضذ: 2تجصشُ

دسصَست تؼذاد صیبد هتوبضی تطٌیل ّستِ پژٍّطی ، اٍلَیت ثٌذی ثشاسبس اهتیبصات پژٍّطی سِ سبل گزضتِ ٍ عجن ضیَُ ًبهِ اهتیبص دّی : 3تجصشُ 

 .كؼبلیتْبی پژٍّطی داًطگبُ هالیش ، خَاّذ ثَد

ِ ای هی تَاًٌذ اص اػضبی ّیئت ػلوی دیگش گشٍُ ّبی آهَصضی ًیض ثْشُ هٌذ گشدًذ:د ِ ّب دس كؼبلیت ّبی ثیي سضت  . ّست

ِ ّبی پژٍّطی داًطگبُ هی ثبضذ:ٌ ِ ّبی پژٍّطی ثب ثشًبهِ پژٍّطی هذٍى ٍ داضتي یٌسبل ػولٌشد هغلَة پیص ًیبص اداهِ كؼبلیت ّست . تطٌیل ّست

ِ صَست سبالًِ ثَدُ ٍ توذیذ آى ثشای سبل ّبی دٍم ٍ سَم هٌَط ثِ تبئیذ گضاسش پیطشكت ًبس سبالًِ ّستِ ٍ تأهیي اػتجبس  حوبیت هبلی اص یي ّستِ ث

 .هبلی خَاّذ ثَد

ٍ َای پژيَشی: 4مادٌ  وحًٌ تشكیل ي تصًیة َست

 .هتوبضیبى تطٌیل ّستِ ثب تَجِ ثِ هلبد ایي آییٌٌبهِ،ًبسثشٍ دسخَاست تطٌیل ّستِ پژٍّطی سا تٌویل ٍ ثِ گشٍُ ٍ داًطٌذُ هشثَعِ اسائِ هی ًوبیٌذ

 ثْْوشاُ ًبسثشٍ هشثَعِ  داًطٌذُ ّستِ ثشای تصوین گیشی دس ضَسای پژٍّطی داًطٌذُ هغشح هی گشدد ٍ دسصَست هَاكوت، ًظش هسبػذتطٌیلپیطٌْبد 

پس اص تصَیت ّستِ دس ضَسای پژٍّص . ٍ سصٍهِ ًبهل اػضبی ّستِ اصعشین سئیس داًطٌذُ ثِ هذیشیت اهَس پژٍّص ٍكٌبٍسی داًطگبُ اسسبل هی ضَد

 تب حذاًثش ظشف دٍ هبُ ًسجت ثِ كؼبل ًوَدى ّستِ اهذام داًطگبُ هشاتت اص عشین هذیش اهَس پژٍّطی داًطگبُ ثِ داًطٌذُ ٍ هجشی ّستِ اثالؽ هی گشدد

. ٍ گضاسش اٍلیِ خَد سا اسائِ ًوبیذ
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ٍ َای پژيَشی:5مادٌ  پشتیثاوی از َست

ِ ّبی پژٍّطی ثش هجٌبی ثشًبهِ ٍ ػولٌشد پژٍّطی ًِ سبالًِ تَسظ هؼبًٍت پژٍّطی ثشسسی هی ضَد، اص اػتجبسات سیبلی ٍ اختیبسات الصم ثشای اًجبم  ّست

 ٍ یا هعادل ریالی هبلغ لراردادهٌعمدُ سیصذ میلیًن ریالسمف حوایت هالی از ّستِ ّای پژٍّطی .كؼبلیت صیش ثشخَسداس هی گشدد

 .خارج از داًطگاُ تا سمف چْارصد هیلیَى ریال، هی باضد 

ِ صَست تطَیوی هی تَاًذ یي عشح تحویوبتی كٌأٍساًِ یب تجْیضاتی  -الف ًبسثشدی دس جْت اػتالی جبیگبُ ػلوی ّستِ ثب تٌویل - ّش ّستِ پژٍّطی ث

 .ٍ اسائِ كشم ّبی هشثَعِ اص ضَسای پژٍّطی داًطگبُ هالیش دسیبكت ٍ اجشا ًوبیذ

ِ ّبی پژٍّطی هَكن ثِ جزة گشًت خبسج اص داًطگبُ هی ضًَذ، هوذاس اهتیبص پژٍّطی ًِ ػضَ ّیئت ػلوی اص ایي عشین - ب اسبتیذی ًِ اص عشین ّست

ِ ای ًِ داًطگبُ ثِ ایطبى هی پشداصد ٍ ّوچٌیي . ًست هی ًٌذ دٍ ثشاثش خَاّذ ضذ لزا، دٍ ثشاثش ضذى اهتیبص پژٍّطی ػضَ ّیئت ػلوی ثبػث اكضایص پژٍّبً

 . جذٍل یي خَاّذ گشدیذ5دٍ ثشاثش ضذى اهتیبصات  هسوت 

 .هَسدحوبیت هشاسگیشدسبصهبًخبسج اص داًطگبُ  ًیض ًبسثشدی هصَة هی تَاًذ تَسظ یي - عشح پژٍّطی كٌأٍساًِ یب تجْیضاتی: ج

اسائِ ضذُ ثالكبصلِ پس اص تصَیت عشح پژٍّطی هزًَس دس ضَسای  (ًبسثشدی- كٌأٍساًِ یب تجْیضاتی  )اص هجلؾ ًل ثَدجِ عشح پژٍّطی (50%)دسصذی: د

ِ حسبة هسظ اٍل. پژٍّطی داًطگبُ هالیش ثِ هجشی ّستِ پشداخت خَاّذ ضذ اسائِ گَاّی اهَس هبلی  )هبثوی هجلـٌیض پس اص اسائِ گضاسش اٍلیِ ٍ تسَی

ِ حسبة هجشی ّستِ ٍاسیض هی گشدد ٍ هسئَلیت اًجبم ًلیِ . هبثل پشداخت خَاّذ ثَد (داًطگبُ ٍ تبئیذ سبصهبى هشثَعِ الصم ثِ رًش است ًِ ثَدجِ عشح ث

 .تؼْذات ثش ػْذُ هجشی تطٌیل دٌّذُ ّستِ پژٍّطی هی ثبضذ

حن الضحوِ داًطجَی پسبدًتشا اص هحل % 50 ٍ تضویي پشداخت مجری َستٍ تا حذاقل رتثٍ داوشیاری پزیشش یي داًطجَی پسبدًتشا تَسظ :ٌ

عین آییي ًبهِ پزیشش داًطجَی پسب دًتشی ّیبت اهٌبی داًطگبُ ثَػلی سیٌبی )اص پژٍّبًِ هجشی% 25اػتجبسات پژٍّطی جزة ضذُ اص خبسج داًطگبُ ٍ 

 . ثالهبًغ است(ّوذاى

 شرایط ي السامات تخصیص اعتثار مالی ترای َستٍ: 6مادٌ 
ثشای حوبیت هبلی داًطگبُ هالیش اص ّش ّستِ پژٍّطی ًِ هجلؾ آى تَسظ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ تؼییي هی گشدد، هجشی ّستِ ثبیذ اهتیبصات پژٍّطی 

ِ ّبی پژٍّطی ّش سبلِ ثب پیطٌْبد ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ٍ تبئیذ . ًست ًوبیذ (1)الصم سا اص هَاسد رًش ضذُ دس جذٍل  هیضاى حوبیت هبلی اص ّست
ِ ضشط تأهیي اػتجبستؼییي هی گشدد ثب ًظش ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ثشای دسیبكت اػتجبس سیبلی ّش ّستِ، تبهیي اهتیبصات پژٍّطی اص )د .ّیئت سئیسِ داًطگبُ ث

 (.هَاسد جذٍل یي ضشٍسی هی ثبضذ

ِ ضشٍست، ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ٍ ّیئت سئیسِ داًطگبُ هی تَاًٌذ سوق اهتیبصات سا تـییش دٌّذ:4تثصرٌ  . ثٌب ث

ِ ّبی پژٍّطی ّش سبلِ دس ضَسای پژٍّطی داًطگبُ تؼییي هی گشدد:5تثصرٌ .  سوق حوبیت هبلی اص ّست
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ٍ َای پژيَشی: 1جذيل شمارٌ   مًارد پژيَشی دارای امتیاز ترای تخصیص اعتثار تٍ َست

 سقف امتیاز مًضًع ردیف

هحبسجِ اهتیبص ثش اسبس ضیَُ ًبهِ ) ٍ ػلوی پژٍّطی JCRهوبالت  1

( یٌسبى سبصی كؼبلیت ّبی پژٍّطی داًطگبُ هالیش

 تذين سقف Q1هوبالت 

 21  ٍ ػلوی پژٍّطیJCRسبیش هوبالت 

 15 (ثب تأییذیِ هشاجغ هؼتجش )دس داخل ًطَس دس ساستبی كؼبلیت ّستِ پژٍّطی (پتٌت)اختشاع ثجت ضذُ  2

 25 اختشاع ًِ هٌجش ثِ تَلیذ ٍ تجبسی سبصی هحصَل ضَد دس ساستبی كؼبلیت ّستِ پژٍّطی/ تَلیذ داًص كٌی  3

 25 (هؤسسبت هؼتجش ثیي الوللی )اختشاع ثجت ضذُ دس خبسج ًطَس دس ساستبی كؼبلیت ّستِ پژٍّطی 4

تؼییي اهتیبص پژٍّطی ّش هشاسدادثشاسبس هجلؾ آى ثب )هشاسداد خبسج اص داًطگبُ دس ساستبی كؼبلیت ّستِ پژٍّطی  5

 (ًظش ضَسای پژٍّطی داًطگبُ

 تذين سقف

ِ سبصی دستگبُ ،   6  30  ثب ًظش ضَسای پژٍّطی داًطگبُّر یه هیلیَى تَهاى ارزش دستگاُ یه اهتیازًوًَ

ثثت َر شرکت  (ثب تأییذیِ هشاجغ هؼتجش)ثجت ضشًت داًص ثٌیبى ثِ ًبم هجشی ّستِ پژٍّطی 7

  امتیاز30

 
 تبسیخ ثجت اختشاع،ثبیستی دسثبصُ صهبًی هشاسدادّستِ .هوبالتی ضبهل اهتیبصهی ثبضٌذًِ تبسیخ چبح ٍیبپزیشش آى ّب دسثبصُ صهبًی هشاسدادّستِ ثبضذ: الف

 دسصذّبی اهتیبصدّی ثشای هجشی ّستِ ًِ . ّوچٌیي كوظ اهتیبصهجشی ٍیبیٌی اصّوٌبساى دسضبخص ّبی رًشضذُ دسجذٍل هالى ػول خَاّذثَد.ثبضذ

 . ًَیسٌذُ هسئَل هی ثبضذ، دس ًظش گشكتِ ًوی ضَد

ِ صَست هستوین هستخشج اص ّستِ... هوبالت اسائِ ضذُ ًجبیذ ثب هوبالت عشح ّبی پژٍّطی، پژٍّبًِ ٍ : ب  ّوپَضبًی داضتِ ثبضذ ٍ ثبیذ ث

 .پژٍّطی ثبضذ

ِ صَست هطتشى ثب داًطگبُ هالیش الضاهی هی ثبضذ: ج ِ ّب ٍ اهذام ثشای ثجت اختشاع ث  .سػبیت هبلٌیت هبدی ٍ هؼٌَی داًطگبُ هالیش دس توبم صهیٌ

ثشای عشح ّبی ثؼذی كشد پس اصثشسسی احتسبة  ًوبیذ، اهتیبصات هبصاد ًست ساچٌبًچِ هجشی ثیص اصاهتیبصات الصم ثشای تسَیِ هجلؾ هصَة ّستِ:د

 .هی گشدد

ِ سبصی، دستگبُ سبختِ ضذُ هتؼلن ثِ داًطگبُ هالیش هی ثبضذ: ٌ  دس عشح ّبی ًوًَ

 .هجشی ّستِ ٍسبیشّوٌبساى ّستِ پژٍّطی هسئَلیت اصبلت هذاسى ٍسػبیت اخالم ػلوی ٍپژٍّطی ساثِ ػْذُ داسًذ: ي

 دس پبیبى سِ سبل پس اص اسصیبثی، دسصَست هثجت ثَدى ػولٌشد، ّستِ . ثِ ًبس خَد اداهِ دّذسٍ سالّش ّستِ پس اص تصَیت هی تَاًذ ثِ هذت : ز

اسصیبثی ٍ توذیذ هذت كؼبلیت ّستِ اثتذا دس ضَسای پژٍّطی داًطٌذُ ٍ سپس دس ضَسای پژٍّص داًطگبُ هالیش صَست . هی تَاًذ ثِ كؼبلیت خَد اداهِ دّذ

 . الجتِ الصم ثِ رًش است ًِ اتوبم یي عشح پژٍّطی، دس عَل سِ سبل ضشٍسی هی ثبضذ.خَاّذگشكت

 تعُذات مجری َستٍ ي وحًٌ َسیىٍ کرد: 7مادٌ
ثشای دسیبكت ثَدجِ ّستِ پژٍّطی ثبیذ هجشی ّستِ یٌی اص كشم ّبی اسائِ عشح . صشكبً ثب تطٌیل ّستِ پژٍّطی، ثَدجْبی ثِ آى تؼلن ًویگیشد

ًبسثشدیشا تٌویل ٍ پس اص تصَیت دس داًطٌذُ، ثشای ثشسسی ثِ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ اسسبل ًوبیذ تب پس اص ثشسسی دس - پژٍّطی كٌأٍساًِ یب تجْیضاتی

 .ضَسای پژٍّطی هیضاى ثَدجِ ثشای عشح هزًَس تؼییي گشدد

در صَرت عدم پیطرفت در وار ّستِ پژٍّطی، داًطگاُ هجاز بِ جبراى ضرر ٍ زیاى ٍاردُ بِ داًطگاُ از حمَق دریافتی هجری ّستِ :الف

 .پژٍّطی خَاّد بَد
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ِ ّبی پژٍّطی اص عشین هجشی ّستِ صَست خَاّذ گشكت: ب  .توبهی تؼبهالت اداسی ٍ هبلی ٍ پژٍّطی ثب ّست

ِ صَست هستول ثشای ّش ّستِ پژٍّطی صَست :ج ِ ّبی پژٍّطی، ثب تبئیذ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ٍ ث ِ حسبة هَاسد هبلی ّست  ّضیٌِ ًشد ٍ تسَی

ّوچٌیي پشداخت ًلیِ ػَاسض هبًًَی ٍ هبلیبت ثش ػْذُ هجشی ّستِ . اسائِ كبًتَس ٍ اسٌبد هؼتجش جْت توبهی ّضیٌِ ًشدّب، الضاهی هی ثبضذ. خَاّذ گشكت

 .پژٍّطی است

هجشی ّستِ ثب استلبدُ اص گشًت جزة ضذُ اص خبسج داًطگبُ هجبص . توبهی تجْیضات خشیذاسی ضذُ اص ثَدجِ ّستِ، دس داًطگبُ هالیش هستوش خَاّذ ضذ: د

ِ ّبی پژٍّطی . ثِ خشیذ تجْیضات اداسی، ًبهپیَتش ٍ پشیٌتش هی ثبضذ صرف خریذ ، ساخت ي تعمیر لیٌي، اػتجبس تخصیص یبكتِ داًطگبُ ثشای ّست

ارتمای واهپیَترّای هحاسباتی خریداری ضدُ . هی گشددتجُیسات آزمایشگاَی، آوالیس مًاد ي َسیىٍ َای آزمایشگاَی ي حق السحمٍ 

 داًطگاُ با استفادُ از بَدجِ داًطگاُ ٍ گرًت آٍردُ از بیرٍى هجاز هی باضد

اػضبی ّستِ پژٍّطی ثبتَجِ ثِ هیضاى كؼبلیت ٍهطبسًت خَدهی تَاًٌذاصحوبیت هؼؼٌَی ٍ هبدی ثشخَسداسضًَذًِ دسصذ ٍ هوذاسآى تَسظ هجشی : ٌ

 .ّستِ تؼییي هی گشدد

ِ صَست هتوشًض دس صهیٌِ پشداخت گشًت پژٍّطی، پبداش تطَین هوبالت ٍ كشصت هغبلؼبتی اهذام هی ًوبیذ، ّضیٌِ : ي ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ هؼبًٍت پژٍّطی ث

 .ًشد اص هحل حوبیت ّستِ پژٍّطی ثشای ّضیٌِ هسبكشت ّبی ػلوی ٍ كشصت هغبلؼبتی هجبصًوی ثبضذ

ّش ضص هبُ گضاسش پیطشكت كؼبلیت ّبی ّستِ اص . اص تبسیخ تصَیت عشح پژٍّطی ّستِ، هجشی تب دٍ سبل هْلت داسد تؼْذات خَد سا اًجبم دّذ: ز

دس صَست ػذم پیطشكت دس ًبس ّستِ پژٍّطی، داًطگبُ هجبص ثِ ججشاى ضشس ٍ صیبى ٍاسدُ ثِ . عشف هجشی ثشای ضَسای پژٍّطی اسسبل هی گشدد
چٌبًچِ هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ پس اص ثشسسی، ػولٌشد ّستِ سا ًبهغلَة تطخیص دّذ، . داًطگبُ اص تؼْذات ٍ حوَم دسیبكتی هجشی ّستِ خَاّذ ثَد

 .هَضَع لـَ ّستِ دس ضَسای پژٍّطی داًطگبُ دس دستَس ًبس هشاس خَاّذ گشكت

بِ ازای ّر دُ هیلیَى ریال حوایت هالی داًطگاُ هالیر از ّستِ پژٍّطی، هجری ّستِ، هَظف بِ تاهیي یه اهتیاز پژٍّطی از هَارد : ح

 . جدٍل یه هی باضد

 تالش برای پیطبرد برًاهِ ّستِ پژٍّطی هصَب ٍ ّسیٌِ ورد ّدفوٌد هٌابع ٍ پرّیس از خریدّای تىراری ٍ رعایت هالىیت داًطگاُ :ط

 .هالیر ٍ الدام برای ثبت اختراع بصَرت هطترن با داًطگاُ هالیر در صَرت وطف راُ حل جدید برعْدُ هجری ّستِ هی باضد

بِ هجری ٍ %  5از هبلغ ول بَدجِ ّستِ را ضاهل هی ضَد ٍ % 20پرداخت حك السحوِ از بَدجِ ّستِ پژٍّطی هجاز است وِ هیساى : ی

 .بالیواًدُ ّن فمط بِ داًطجَیاى ٍ یا داًص آهَختِ داًطگاُ هالیر، هی تَاًد پرداخت ضَد% 15یا ّوىاراى  ٍ 

 
 .هَاسدی ًِ دس ایي آییي ًبهِ هسٌَت ٍ یب هجْن است، ثش اسبس تصوین ضَسای پژٍّطی داًطگبُ تلسیش ٍ ػول هی گشدد

 

 79ي َمچىیه در جلسٍ  ضَرای پژٍّطی داًطگاُ 20/6/1396 تبصرُ بَدُ ٍ در هَرخ 5 هادُ 7ٍایي آییي ًاهِ هطتول بر 

 لابل 1/11/1396ایي آییي ًاهِ از هَرخِ . ، بٍ تصًیب رسیذ26/6/1396َیات رئیسٍ محترم داوشگاٌ مالیر بٍ تاریخ 

 اجرا هی باضد

 


