
ّب ٍ اهَس صیش ثٌبئی پژٍّطی داًطگبُ )هغبثك ضشح ٍظبیف( دس آى  هطی تشیي هشخؼی است وِ ولیِ خظ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ػبلی

 .گشدد ضَسا تذٍیي ٍ تجییي هی

 :ّب )هصَة ستبد اًمالة فشٌّگی( هشوت اص اػضبی صیشهی ثبضذ تشویت ضَسا: ضَسای پژٍّطی داًطگبُ عجك اسبسٌبهِ هذیشیت داًطگبُ 

 هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ -الف 

  هذیش اهَس پژٍّطی داًطگبُ -ة 

 ّبی ثب هَافمت هؼبًٍت پژٍّطی هؼبًٍیي پژٍّطی یب ًوبیٌذگبى داًطىذُ -ج 

 ثبضٌذ ّب هی سٍسبی هشاوض تحمیمبتی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ وِ هَسد تأییذ ضَسای گستشش داًطگبُ -د. 

 دس صَست ػذم ٍخَد هؼبٍى پژٍّطی، سئیس داًطىذُ یب هؼبٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطىذُ، -1تجصشُ 

تَاًذ دس خلسبت ضَسای  ٍى پژٍّطی هشوض تحمیمبتی ثب هؼشفی وتجی سئیس هشوض ٍ تَافك هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ هیهؼب -2تجصشُ  

 .خبی سئیس هشوض ضشوت ًوَدُ ٍ ثیبًگش ًمغِ ًظشات هشوض ثبضذ پژٍّطی داًطگبُ ثِ

 ُ- ّبی پژٍّطی اسصًذُ ػلوی صبحت فؼبلیت دٍ ًفش اص اػضبی ّیئت 

 ٍ- ػٌَاى ًوبیٌذُ هؼبًٍت آهَصضی داًطگبُ ش آهَصش داًطگبُ ثِهؼبٍى آهَصضی یب هذی. 

 .اثالؽ ولیِ اػضبی ضَسای پژٍّطی داًطگبُ تَسظ هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ ٍ ثشای هذت یه سبل صبدس خَاّذ ضذ -تجصشُ 

 :ضَاثظ تطىیل ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ثِ ضشح صیشاست - 5هبدُ  

 .دّذ ثبس تطىیل خلسِ هی ٍ ّفتِ یهضَسای پژٍّطی داًطگبُ حذالل ّشد -1ثٌذ 

الؼبدُ ضَسا، ثب هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ است ٍ دس غیبة ایطبى  سیبست ضَسای پژٍّطی داًطگبُ دس ولیِ خلسبت ػبدی ٍ فَق -2ثٌذ  

 .ثبضذ داس اداسُ خلسبت هی هذیش اهَس پژٍّطی داًطگبُ ػْذُ

یبثذ ٍ تصویوبت ثب اوثشیت آسای اػضبی حبضش اتخبر  ٍُ یه ػضَ سسویت هی: خلسبت ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ثب حضَس ًصف ثؼال3ثٌذ  

 .گشدد هی

 .الؼبدُ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ، تطىیل خَاّذ ضذ تجصشُ: دس هَاسدی وِ الصم ثبضذ ثب صالحذیذ هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ، خلسبت فَق 

ػٌَاى دثیش خلسبت اًتخبة ٍ ثِ اػضبی ضَسا  ی داًطگبُ یه ًفش ثِ: دس اٍلیي خلسِ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ اص سَی هؼبٍى پژٍّط4ثٌذ  

 .هؼشفی خَاّذ ضذ. ایي فشد ًجبیذ الضاهبً اص اػضبی ضَسا ثبضذ

 :ٍظبیف دثیش ضَسای پژٍّطی داًطگبُ 

 تٌظین ثشًبهِ وبسی ضَسا ثب ًظش هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ، هذیش اهَس پژٍّص ٍ اػضبی ضَسا .1

 سبت ضَساّوبٌّگی ثشای ثشگضاسی خل .2

 ّب خلسِ ضشوت دس ولیِ خلسبت ٍ تْیِ صَست .3

 .ضَد پیگیشی ولیِ اهَسی وِ ثِ صالحذیذ ضَسا ثِ ٍی ٍاگزاس هی .4

 :(ّب )هصَة ستبد اًمالة فشٌّگی ٍظبیف ضَسای پژٍّطی داًطگبُ عجك اسبسٌبهِ هذیشیت داًطگبُ - 6هبدُ 

 سئیسِ داًطگبُ ّوىبسی ثب هؼبٍى پژٍّطی ثشای ایدبد صهیٌِ اخشای هصَثبت ٍ تصویوبت ّیئت -الف 

 ّبی پژٍّطی داًطگبُ هطی ٍ اٍلَیت تؼییي اّذاف، خظ -ة

 :ّبی هختلف پژٍّطی ثِ ضَسای داًطگبُ اصخولِ اسائِ پیطٌْبد دس صهیٌِ -ج

 ثْجَد ضشایظ ٍ سفغ هَاًغ تحمیك دس داًطگبُ -*

 بٌّگ سبختي صهبى تؼلین ٍ تحمیك دس داًطگبُّو -*

 ّبی پژٍّطی ٍ تؼییي ًحَُ ّوىبسی ثب هشاوض تحمیمبتی داخل ٍ خبسج داًطگبُ هطبسوت ثب ثخص خصَصی دس اخشای عشح -*



 ّبی هختلف ثشای ثشآٍسدى ًیبصّبی وطَس، هٌغمِ ٍ استبى ثشسسی ًحَُ اسائِ خذهبت پژٍّطی ثِ سبصهبى -*

 گی استفبدُ اص ًتبیح تحمیمبت ثشای استمبی ویفیت آهَصضیپیطٌْبد چگًَ -د 

 سثظ ّبی هختلف پژٍّطی ثشای پیطٌْبد ثِ هشاخغ ری ًبهِ تْیِ ٍ تذٍیي ٍ ثبصًگشی آئیي -ُ

 .دّذ ثشسسی ٍ اظْبسًظش دسثبسُ هسبئلی وِ ضَسای داًطگبُ یب هؼبٍى پژٍّطی ثِ ضَسا اسخبع هی -ٍ

 ًطگبُّبی پژٍّطی دا تصَیت ًْبیی عشح -ص

 ًبهِ ًحَُ تذٍیي وتت ػلوی ٍ پژٍّطی ثش هجٌبی ضَاثظ هصَة ثِ ضَسای داًطگبُ پیطٌْبد آئیي -ط

 ّبی ػلوی ٍ فٌی وطَس هطی ولی وبسثشد ًتبیح تحمیمبت ثشای پیطجشد خٌجِ تؼییي ٍ پیطٌْبد خظ -ن 

 ػلوی ّبی هغبلؼبتی اػضبی ّیئت سیضی فشصت ثشًبهِ -ل 

 طی پژٍّطی داًطگبُه پیطٌْبد اّذاف ٍ خظ -م 

 ّبی هَسدًیبص دس ساستبی دستیبثی ثِ اّذاف پژٍّص داًطگبُ ّب ٍ وبسگبُ عشاحی، پیطٌْبد ٍ تصَیت ثشگضاسی ّوبیص -ى

 تصوین سبصی دس خصَظ ضشوت پژٍّطگشاى داًطگبُ دس هدبهغ ػلوی داخل ٍ خبسج -ػ

 


