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ِ ساصي تشاي تشتيت ًيشٍي اًساًي هتخػع ٍ هتؼْذ، داًص هذاس، خالق ٍ  الف ـ تِ هٌظَس صهيٌ

 :ّذف تَسؼِ ووي ٍ ويفي دٍلت هداص است واسآفشيي، هٌغثك تا ًياصّاي ًْضت ًشم افضاسي، تا

ِ ّاي آهَصضي ٍ  ـ ّضيٌِ سشاًِ تشتيت ًيشٍي اًساًي هتخػع1 هَسد تماضاي وطَس تش اساس ّضيٌ

ِ ّاي ِ سيضي ػولياتي  خذهات پژٍّطي، تحميماتي ٍ ّضيٌ فٌاٍسي هَسد حوايت سا دس چْاسچَب تَدخ

آهَصضي، تحميماتي ٍ فٌاٍسي دٍلتي هحاسثِ ٍ تِ عَس ساالًِ تأهيي  تشاي ّش داًطگاُ ٍ هؤسسِ

 .وٌذ

هالي ٍ تسْيل ضشايظ تشاي افضايص تؼذاد هدالت پژٍّطي ٍ تشٍيدي وطَس دس  ـ حوايت2

ِ ّاي ِ اي وِ تا پاياى تشًاهِ تؼذاد هدالت ٍ هماالت چاج صهيٌ  هختلف ػلوي تا حفظ ويفيت تِ گًَ

. افضايص دّذ ضذُ دس هدالت ػلوي داخلي ًسثت تِ سال پاياًي تشًاهِ چْاسم سا حذالل تِ دٍ تشاتش

 .فشاّن ًوايذ ّوچٌيي توْيذات الصم تشاي دستشسي تِ تاًىْاي اعالػاتي ػلوي هؼتثش سا

پٌح داًطگاُ تشتش ٍاتستِ تِ  ـ اص دُ داًطگاُ تشتش ٍاتستِ تِ ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي 3ٍ

تشخستِ دس ساستاي گستشش هشصّاي  ٍصاست تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي وِ داساي ػولىشد

 .ٍيژُ ًوايذ داًص ٍ فٌاٍسي ّستٌذ حوايت هالي ٍ حمَلي ٍ پطتيثاًي

 .ـ اص اًدوي ّاي ػلوي، حوايت هالي تِ ػول آٍسد4

هشاوض ٍ هؤسسات آهَصش ػالي ٍ پژٍّطي ٍ فشٌّگستاًْايي وِ داساي هدَص اص  ب ـ داًطگاّْا،

ِ ّاي ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش  ضَساي گستشش آهَصش ػالي ٍصاستخاً

 سايش هشاخغ لاًًَي ري ستظ هي تاضٌذ تذٍى الضام تِ سػايت لَاًيي ٍ همشسات ػوَهي حاون پضضىي ٍ

 تش دستگاّْاي دٍلتي تِ ٍيژُ لاًَى هحاسثات ػوَهي، لاًَى هذيشيت خذهات وطَسي، لاًَى

ِ ّاي  تشگضاسي هٌالػات ٍ اغالحات ٍ الحالات تؼذي آًْا ٍ فمظ دس چْاسچَب هػَتات ٍ آئيي ًاه

حسة هَسد تِ تأييذ ٍصساء  هالي، هؼاهالتي ٍ اداسي ـ استخذاهي ـ تطىيالتي هػَب ّيأت اهٌاء وِ

دس هَسد فشٌّگستاًْا تِ تأييذ  ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي ٍ

ِ ّاي ػلَم، تحميمات ٍ  اػضاء ّيأت ػلوي. سئيس خوَْس هي سسذ، ػول هي ًوايٌذ ستادي ٍصاستخاً

حىن ايي تٌذ ضاهل . هطوَل حىن ايي تٌذ ّستٌذ فٌاٍسي ٍ تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي ًيض

ِ ّاي لثلي ًيض هي گشدد ٍ هػَتات يادضذُ هادام وِ اغالح ًگشديذُ  هػَتات، تػويوات ٍ آئيي ًاه

 .ّستٌذ تِ لَت خَد تالي

ٍ تطىيالتي  ـ ّشگًَِ اغالح ساختاس ٍ همشسات هالي ـ اداسي، هؼاهالتي، استخذاهي1تثػشُ

تخػػي فمظ  داًطگاّْا ٍ هؤسسات آهَصش ػالي ٍ پژٍّطي دٍلتي ٍ ّوچٌيي فشٌّگستاًْاي

 .هطوَل هفاد ايي تٌذ است



ػوَهي دٍلت تِ ايي هشاوض ٍ هؤسسات ووه تلمي ضذُ ٍ  ـ اػتثاسات اختػاظ يافتِ اص هٌاتغ2تثػشُ

ّضيٌِ لغؼي هٌظَس ٍ تشاساس تَدخِ تفػيلي هػَب ّيأت اهٌاء ٍ  تؼذ اص پشداخت تِ ايي هشاوض تِ

 .ّضيٌِ است تا هسؤٍليت ايطاى لاتل

ٍ فشٌّگستاًْا دس ّش  ج ـ هؼادل دسآهذّايي وِ هؤسسات ٍ هشاوض آهَصش ػالي، پژٍّطي ٍ فٌاٍسي

هحل دسآهذ ػوَهي ًيض تِ ػٌَاى  سال اص هحل تثشػات، ّذايا ٍ ػَايذ هَلَفات خزب هي ًوايٌذ اص

ِ اي تأهيي ٍ هحاسثِ  .هي گشدد اػتثاسات توله داسائيْاي سشهاي

پژٍّص ٍ فٌاٍسي دس ّش  د ـ تِ هٌظَس افضايص واسآيي هأهَسيتْاي اغلي داًطگاّْا دس اهَس آهَصش،

ًظش ساختاسي اص تذًِ  اص اهَس خذهات سفاّي داًطدَياى اص (%20)سال حذالل تيست دسغذ 

 .داًطگاّْا خذا ٍ تِ تخص غيشدٍلتي ٍاگزاس گشدد

هىلف است تِ هٌظَس واّص تػذي گشي، خلَگيشي اص اًدام اهَس هَاصي ٍ تمَيت ًمص  ّـ ـ دٍلت

ِ سيضي، استماء وويت حاوويتي  ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي، ٍحذت سٍيِ دس سياستگزاسي ٍ تشًاه

تْشُ گيشي اص  ٍ ويفيت اسائِ خذهات داًطدَيي ًسثت تِ ايداد هذيشيت ٍاحذ ساهاًذّي اهَس هشتَط،

داًطدَياى، فؼاليتْاي  هدوَػِ اهىاًات ٍ تَاًوٌذيْاي حمَلي، پشسٌلي ٍ اػتثاسات غٌذٍق سفاُ

ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي،  اهَس ٍسصضي داًطدَياى، اداسُ تشتيت تذًي ٍ هؼاًٍت داًطدَيي

 .عي سال اٍل تشًاهِ الذام وٌذ

ِ اي اص هحل تَدخِ ػوَهي دٍلت تِ داًطگاّْا ٍ ٍ ـ اػتثاسات ِ اي ٍ توله داسائيْاي سشهاي  ّضيٌ

دس  هؤسسات آهَصش ػالي ٍ پژٍّطي ٍ فشٌّگستاًْا تشاساس سديف هستمل دس تَدخِ سٌَاتي آًْا

 .لالة اػتثاسات هلي اختػاظ هي ياتذ

حوايت اص داًطدَياى داًطگاُ ّاي دٍلتي، آصاد اسالهي،  ص ـ تِ دٍلت اخاصُ دادُ هي ضَد تِ هٌظَس

ِ اي ٍاتستِ تِ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش،  ػلوي ـ واستشدي ٍ پيام ًَس ٍ آهَصضىذُ ّاي فٌي ٍ حشف

ِ ّاي ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي  هؤسسات آهَصش ػالي غيشدٍلتي وِ داساي هدَص اص يىي اص ٍصاستخاً

دسهاى ٍ آهَصش پضضىي هي تاضٌذ تسْيالت اػتثاسي تِ غَست ٍام تلٌذهذت  يا تْذاضت،

 .اختياس غٌذٍق سفاُ داًطدَياى ٍ يا سايش ًْادّاي ري ستظ لشاس دّذ لشؼ الحسٌِ دس

ٍ هؤسسات آهَصش ػالي ٍ تحميماتي هداصًذ اص ظشفيت هاصاد تش سْويِ آهَصش  ح ـ داًطگاّْا

 يا ظشفيتْاي خذيذي وِ ايداد هي وٌٌذ، تش اساس ليوت توام ضذُ يا تَافمي تا تخص سايگاى خَد ٍ

دسيافتي سا حسة  غيشدٍلتي ٍ تا تأييذ ّيأت اهٌاء دس هماعغ هختلف داًطدَ تپزيشًذ ٍ هٌاتغ هالي

 .وٌٌذ هَسد پس اص ٍاسيض تِ خضاًِ ول تِ حساب دسآهذّاي اختػاغي هٌظَس

پزيشش داًطدَي  ط ـ تِ داًطگاّْا اخاصُ دادُ هي ضَد تخطي اص ظشفيت آهَصضي خَد سا اص عشيك

اسصضْاي اسالهي ٍ اًمالتي  دس هَاسد خاظ تِ هٌظَس تشٍيح. خاسخي تا دسيافت ضْشيِ تىويل وٌٌذ

 .ضْشيِ يا تا تخفيف، هداص است پزيشش داًطدَي خاسخي تا تػَية ّيأت اهٌاء تذٍى دسيافت



ِ ّاي ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ  ي ـ داًطگاّْاي وطَس، حسة هَسد تِ تطخيع ٍصاستخاً

ِ ّاي هشتَط، هي تَاًٌذ ًسثت  تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي تا تػَية ضَساي گستشش ٍصاستخاً

خَد يا ديگش ضْشّا ٍ هٌاعك آصاد داخل وطَس ٍ ًيض دس  تِ تأسيس ضؼة دس ضْش هحل استمشاس

 .تا دسيافت ضْشيِ اص داٍعلثاى الذام وٌٌذ خاسج وطَس تِ غَست خَدگشداى ٍ

ٍ تاالتش ٍ فشصًذاى آًاى، فشصًذاى ضاّذ،  (%25)دسغذ  ن ـ ضْشيِ داًطدَياى خاًثاص تيست ٍ پٌح

ٍ ساصهاى  (سُ)داًطدَياى تحت پَضص وويتِ اهذاد اهام خويٌي  آصادگاى ٍ فشصًذاى آًاى ٍ

 .سديف هستمل هؼاًٍت تأهيي ضَد تْضيستي اص هحل اػتثاسات

داخل وطَس خاسج اص آصهَى سشاسشي  ـ پزيشش داًطدَ دس ضؼة داًطگاّْاي هزوَس دس1تثػشُ

( 4)واسضٌاسي تَسظ واسگشٍُ هَضَع هادُ  ضَاتظ پزيشش داًطدَ تشاي دٍسُ. اًدام خَاّذ ضذ

ٍ تشاي دٍسُ ّاي تحػيالت تىويلي تا  16/8/1386 لاًَى پزيشش داًطدَ دس داًطگاّْا هػَب

ِ ّاي ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي يا  پيطٌْاد داًطگاّْا ٍ حسة هَسد تا تأييذ يىي اص ٍصاستخاً

 .تؼييي هي ضَد تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي

سغح خذهات آهَصضي، ووه  ـ هيضاى ضْشيِ دسيافتي اص داًطدَياى تا تَخِ تِ ًَع سضتِ 2ٍتثػشُ

ِ ضذُ، تَسظ ّيأت اهٌاء داًطگاُ تؼييي ٍ  .اػالم هي ضَد آهَصضي ٍ سفاّي اسائ

ِ ّاي ػلَم، تحميمات ٍ  اخشاي دٍسُ ّاي هطتشن تا داًطگاّْاي هؼتثش خاسخي عثك ضَاتظ ٍصاستخاً

 .ضؼة تالهاًغ است فٌاٍسي ٍ تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي دس ايي گًَِ

داٍعلة ًسثت تِ اػغاء سٍاديذ  ـ دٍلت هىلف است حذاوثش ظشف سِ هاُ اص تاسيخ دسخَاست3تثػشُ

داًطدَياى خاسخي ايي ضؼة داًطگاّي ٍ خاهؼِ  ٍ اخاصُ الاهت تشاي اػضاء ّيأت ػلوي ٍ (ٍيضا)

 .الوػغفي الؼالويِ الذام وٌذ

 داًطدَياى ايشاًي ايي ضؼة داًطگاّي، ّواًٌذ سايش داًطدَياى اص هؼافيت تحػيلي ـ4تثػشُ

 .تشخَسداس خَاٌّذ تَد

هادُ دس هماعغ هختلف تِ پيطٌْاد  ايي (ي)ٍ  (ح) ـ ًحَُ پزيشش داًطدَ هَضَع تٌذّاي 5تثػشُ

ستظ ٍ تا سػايت  ّاي ري تا تأييذ ٍصاستخاًِ ّيأت اهٌاء داًطگاّْا ٍ هؤسسات يادضذُ ٍ حسة هَسد

دس هماعغ واسضٌاسي اسضذ . خَاّذ تَد 16/8/1386 لاًَى پزيشش داًطدَ دس داًطگاّْا هػَب

اص عشيك اهتحاًات ٍسٍدي هؤسسات يادضذُ تا دس ًظش گشفتي  ٍ تاالتش تا استفادُ اص ظشفيتْاي خذيذ

 .ضَاتظ ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس خَاّذ تَد تَاى ػلوي داٍعلثاى تا سػايت

ايي هادُ تا دسج ًَع پزيشش ٍ  (ي)ٍ  (ح)تٌذّاي   ـ هذسن تحػيلي داًطدَياى هَضَع6تثػشُ

 .گشدد هحل تحػيل غادس هي

تؼييي ضذُ يا  ّاي ػلويِ اص تسْيالت، هضايا ٍ اهىاًاتي وِ تشاي هشاوض آهَصضي ٍ پژٍّطي حَصُ ل ـ

 .ضَد، تشخَسداس ّستٌذ هي




