
عبلمبًی ٍ اهبم ...لَاًیي پژٍّشی ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبرستبى ّبی آیت ا

 (ع)ػلی

اػضبی ّیأت ػلوی ٍ داًشدَیبى دٍرُ پسشىی ػوَهی در چبرچَة ایي آئیي ًبهِ ٍ هتٌبست ثب .1

 .تخصص ٍ ٍظبیف ػلوی خَد هی تَاًٌذ عرح پژٍّشی ارائِ دٌّذ

 .شَرای پژٍّشی ٍاحذ ثغَر هٌظن یىشٌجِ آخر ّر هبُ تشىیل هی شَد . 2

 .خلسبت شَرای پژٍّشی ٍ تحمیمبت ثبلیٌی ثب حضَر ًصف ثؼالٍُ یه اػضبء رسویت هی یبثذ  . 3

هؼبٍى پژٍّشی )ریبست خلسبت شَرای ٍاحذ ثر ػْذُ سرپرست ٍاحذ ٍ یب خبًشیي ایشبى  . 4

 . هیجبشذ (

 .ثرای تشىیل شَرا حضَر سرپرست ٍاحذ یب خبًشیي ایشبى ثِ ػٌَاى رئیس خلسِ الساهیست  . 5

 .ًسخِ ای از صَرتدلسبت شَرای ٍاحذ ثبیذ ثِ هذیریت پژٍّشی داًشگبُ ارسبل گردد . 6

در صَرتیىِ عرح پژٍّشی پبیبى ًبهِ ثبشذ ًسخِ ای از صَرتدلسبت ثِ هذیریت پژٍّشی  . 7

 .داًشىذُ پسشىی ٍ یب یه ًسخِ ًیس ثِ هذیریت پژٍّشی داًشگبُ ارسبل هیگردد

(ع)عبلمبًی ٍ اهبم ػلی...شَرای پژٍّشی ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبرستبى ّبی آیت ا . 8
ثِ  

ثررسی پرٍپَزال پبیبى ًبهِ ّب ٍ عرح ّبی تحمیمبتی ثبلیٌی وِ هدری عرح ٍ یب هحل خوغ آٍری عرح 

(ع)عبلمبًی ٍ اهبم ػلی...در ثیوبرستبى ّبی آیت ا
ثبشذ هی پردازد ٍ هسئَلیتی در لجبل عرحْبی غیر  

 .ثبلیٌی ٍ خبرج از هروس ًذارد

عرح ّبی پژٍّشی هصَة در خبرج از ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی وِ ًیبز ثِ خوغ آٍری دادُ ّب . 9 

 عبلمبًی ٍ اهبم ػلی...در ثیوبرستبى ّبی آیت ا
(ع)

دارًذ ، ثِ دستَر رئیس هروس ، تَسظ سرپرست  

 .ٍاحذ هدَز خوغ آٍری دادُ ّب ثِ آًْب دادُ هیشَد 

خْت اًدبم عرح ّبی ثذٍى ّسیٌِ در هروس وِ پرٍپَزال وبهل ًذارًذ ، پس از ارائِ خالصِ عرح ، . 10

 .ٍاحذ هغرح شذُ ٍ سپس هدَز اًدبم عرح ثِ آًْب دادُ هیشَد در خلسبت شَرای پژٍّشی

 ّفتِ یبهذت تؼییي شذُ از عرف 3هدریبى پرٍپَزالْبی هغرح شذُ در خلسِ حذاوثر ظرف هذت . 11

ٍاحذ ، هَظف ثِ اصالح پرٍپَزال خَد ٍ تحَیل آى ثِ ٍاحذ خْت تأییذ وبرشٌبس هیجبشٌذ در غیر 

 .ایٌصَرت تصَیت ٍ ػذم تصَیت پرٍپَزال هٌَط ثِ عرح هدذد در شَرا هی ثبشذ



 .هذت زهبى اًدبم عرح از زهبى تصَیت پرٍپَزال هی ثبشذ. 12

ثِ ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی  CD پرٍپَزال ّبی تحمیمبتی ثِ صَرت تىویل شذُ ثِ ّوراُ. 13

 .تحَیل دادُ هی شَد

پرٍپَزال ّبی پبیبى ًبهِ ّب ثبیذ ثري تصَیت شَرای گرٍُ را داشتِ ثبشٌذ ٍ حتوبً ثِ ّوراُ ًبهِ . 14

 .ثِ ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی تحَیل دادُ شًَذ CD هذیر گرٍُ ثِ ّوراُ

پس از تصَیت عرح ٍ ارسبل ثِ داًشىذُ ، ٍاحذ هسئَلیتی در لجبل ػمذ لرارداد در راثغِ ثب . 15

 .ّسیٌِ عرح ثب هدری ًذارد

ثِ ٍاحذ  در هَرد عرح ّبی تحمیمبتی ، هدری هَظف است گسارش ًْبیی عرح خَد را ثِ هَلغ . 16

 .تحَیل دّذ

، ثب  (پبیبى ًبهِ ٍ تحمیمبتی )تصوین گیری در هَرد ػمذ لرارداد ٍ ثَدخِ در هَرد ولیِ عرح ّب . 17

هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری یب هذیر پژٍّشی داًشگبُ ثَدُ ٍ ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی هسئَلیتی 

. در لجبل آى ًذارد

درحبل حبضر سمف تؼذاد پبیبى ًبهِ ّبی هرثَط ثِ ّر ػضَ هحترم ّیأت ػلوی خْت راٌّوبیی   . 18 

 داًشدَیبى در همغغ وبرٍرزی ، پٌح پبیبى ًبهِ هیجبشذ

الزم است در توبهی پبیبى ًبهِ ّب ٍ گسارش ًْبیی عرح ّبیی وِ از هشبٍرُ ّبی ٍاحذ ثْرُ هٌذ . 19

ٍ یه  .هیشًَذ در لسوت تمذیر ٍ تشىرات ، ًبم ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبرستبى لیذ گردد

از ًسخِ از همبالت حبصل از عرح ّبی هغرح شذُ در خلسِ ، ثِ ٍاحذ تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی ارائِ 

. گردد

پرٍپَزال پبیبى ًبهِ ّب ثِ صَرت وبهل ٍ اهضبء شذُ ثِ ّوراُ یه ػذد سی دی ثِ پیَست ثري . 20 

 تصَیت شَرای گرٍُ آهَزشی تحَیل گرفتِ هیشَد

 ٍ استبدیبری رتجِ ثب ػلوی ّیبت اػضبی تَسظ شذُ ارائِ تحمیمبتی عرحْبی پرٍپَزال تصَیت. 21

 تب  حذاوثر،PhD ٍ تخصص فَق تخصص، تحصیلی هذرن دارای ػلوی ّیبت غیر هحممیي ًیس ٍ ثبالتر

 تَسظ شذُ ارائِ تحمیمبتی عرحْبی پرٍپَزال تصَیت .ریبل )هیلیَى یىصذ) 100000000 ثَدخِ سمف

 ٍ ػوَهی دوترای تحصیلی هذرن دارای ػلوی ّیبت غیر هحممیي ًیس ٍ هرثی ػلوی ّیبت اػضبی

 عرحْبی پرٍپَزال ریبل تصَیت )هیلیَى شصت(  60000000ثَدخِ  سمف تب حذاوثر ارشذ، وبرشٌبس



ریبل  )هیلیَى پٌح ٍ سی ) 35000000ثَدخِ سمف تب حذاوثر وبرشٌبسبى، تَسظ شذُ ارائِ تحمیمبتی

 .هی ثبشذ

 

خْت اًدبم عرح ّبیی وِ در ارتجبط ثب هَارد اًسبًی اًدبم هیشَد وویتِ اخالق تَسظ ٍاحذ  . 22

 .تَسؼِ تحمیمبت ثبلیٌی هروس تشىیل ٍ عرح هَرد ثررسی لرار هی گیرد

هدری هىلف است عرح پژٍّشی خَد را عجك هفبد لرارداد ٍ عرح ًبهِ هصَة در چْبر چَة   . 23

 .خذٍل زهبى ثٌذی شذُ ثِ پبیبى ثرسبًذ

توذیذ هذت اًدبم عرح هٌَط ثِ درخَاست وتجی هدری ٍ هَافمت شَرای پژٍّشی ٍاحذ ٍ  . 24

 .وویتِ تخصصی هرثَعِ است 

ّرگًَِ تغییر در هفبد لرارداد ثب درخَاست وتجی هدری ٍ تصَیت شَرای پژٍّشی داًشگبُ   . 25

 .خَاّذ ثَد 

– هدری هىلف است حذالل یه همبلِ حبصل از عرح پژٍّشی را درًشریِ ّبی هؼتجر ػلوی    .26

 .پژٍّشی هٌتشر وٌذ 

ثَدخِ عرح ّبی پژٍّشی از هحل اػتجبرات پژٍّشی داًشگبُ تأهیي هیشَد ٍ هیساى آى ّر   . 27

 .سبل تَسظ هؼبًٍت پژٍّشی ٍ فٌبٍری داًشگبُ تؼییي هیگردد

هبلىیت حمَق هبدی ٍ هؼٌَی حبصل از عرح ّبی پژٍّشی درچبرچَة لَاًیي هتؼلك ثِ  . 28

 .داًشگبُ ػلَم پسشىی ورهبًشبُ هیجبشذ

 

 

 

 

 

 

 


