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 مقذمه

ثِ ضشح ريل  98727/15/89ثخص سَم آييي ًبهِ استمب هشتجِ اثالغي عي ثخطٌبهِ ضوبسُ « 1»ايي ضيَُ ًبهِ دس اخشاي هبدُ 

تذٍيي گشديذُ ٍ ثشاي اػضبي ّيبت ػلوي آهَصضي ضبغل دس هَسسِ ّبي آهَصضي دٍلتي ٍ غيش دٍلتي ٍاثستِ ثِ  ٍصاست ػلَم، 

 الصم االخشا هي ثبضذ.  1/6/1390تحميمبت ٍ فٌبٍسي، سبيش دستگبُ ّبي احشايي ٍ ًْبدّبي ػوَهي وطَس اص تبسيخ 

 

 فصل اول: اختصارات

 ، تحميمبت ٍ فٌبٍسي است.: هٌظَس، ٍصاست ػلَموزارت.1

: ثِ ّشيه اص داًطگبّْب ٍ هَسسِ ّبي آهَصش ػبلي، پژٍّطي ٍ فٌبٍسي دٍلتي ٍ غيش دٍلتي وِ داساي هدَص اص موسسه. 2

 يب سبيش هشاخغ لبًًَي ريشثظ هي ثبضٌذ، اعالق هي گشدد.« ٍصاست»ضَساي گستشش آهَصش ػبلي 

ي حَصٍي وِ ثش اسبس هدَص ضَساي ػبلي حَصُ ػلويِ لن هدبص ثِ فؼبليت ٍ : ثِ وليِ هشاوض آهَصضي . پژٍّطحوزه ػلميه. 3

 غذٍس هذسن تحػيلي حَصٍي هي ثبضٌذ، اعالق هي گشدد.

: ثِ وليِ ٍصاستخبًِ ّب، هَسسِ ّبي دٍلتي، هَسسِ ّب يب ًْبدّبي ػوَهي غيشدٍلتي، ضشوت ّبي دٍلتي ٍ دستگاه اجرايي. 4

لبًَى ثش آًْب هستلضم روش ٍ يب تػشيح ًبم ثَدُ ٍ هػبديك آى ثِ تبييذ ّيبت اهٌبي ّوچٌيي وليِ دستگبُ ّبيي وِ ضوَل 

 هي سسذ، اعالق هي گشدد.« هَسسِ»

: ثِ ٍاحذ سبصهبًي هطخػي وِ داساي استمالل حمَلي ثَدُ ٍ ثب تػَيت هدلس موسسه يا نهاد ػمومي غير دولتي. 5

%( ثَدخِ سبالًِ آى اص هحل هٌبثغ غيش 50ضَد ٍ ثيص اص پٌدبُ دسغذ ) ضَساي اسالهي ٍ سبيش هشاخغ ريػالح ايدبد ضذُ يب هي

 دٍلتي تبهيي ٍ اًدبم ٍظبيف ٍ خذهبت داساي خٌجِ ػوَهي سا ػْذُ داس هي ثبضذ، اعالق هي گشدد.

ثِ استخذام « ٍصاست»ضَاثظ ٍ همشسات : ثِ ّشيه اص اػضبي ّيبت آهَصضي ٍ يب پژٍّطي وِ ثشاسبس ػضو هيات ػلمي. 6

 دسآهذُ ثبضذ، اعالق هي گشدد.« َسسِه»

: ثِ هدوَػِ فشم ّبيي وِ ثِ هٌظَس اسصيبثي غالحيت ػلوي ػضَ ّيبت ػلوي ثشاسبس فؼبليت ّبي شناسنامه ػلمي. 7

-، پژٍّطي"آهَصضي"، "اختوبػي-تشثيتي-فشٌّگي "ثخص اٍل آييي ًبهِ استمب هشتجِ ) 4تب  1هٌذسج دس خذاٍل هَضَع هَاد 

 ( تْيِ، تىويل ٍ ثِ تبييذ هشاخغ ريشثظ سسيذُ ثبضذ، اعالق هي گشدد."اخشايي-ويػل "ٍ  "فٌبٍسي

 



 فص دوم: تؼاريف

: هغبلت يب دادُ ّبي ّذفوٌذ ٍ هٌسدن است وِ اص هٌبثغ هختلف تْيِ ٍ دس يه هدَهؼِ گشدآٍسي هي تذوين كتاب .1

 ضَد.

لوي ٍ ًظشيبت پزيشفتِ ضذُ است وِ ثش : ًَػي اص تذٍيي وتبة هطتول ثش هدوَػِ اي اص دادُ ّبي ػتاليف كتاب .2

 اسبس تحليل خذيذ ٍ يب تشويت هجتىشاًِ سبهبًذّي هي ضَد ٍ هؼوَالً تَام ثب ًمذ ٍ يب ًتيدِ گيشي است.

% آى ثش اسبس ديذگبُ ّبي خذيذ ٍ 20: ًَػي اص تبليف وتبة هطتول ثش هدَهِ اي است وِ حذالل تصنيف كتاب .3

ًَيسٌذگبى، تذٍيي ٍ ّوشاُ ثب تحليل يب ًمذ ديذگبُ ّبي ديگشاى دس يه هَضَع ًَآٍسي ّبي ػلوي ًَيسٌذُ يب 

 هطخع هي ثبضذ، ّش خٌذ وِ هوىي است آًْب سا لجالً دس همبالت خَد هٌتطش وشدُ ثبضٌذ.

تطيع غحيح تشيي ٍ ًضديه تشيي ثذل ّبي هَخَد دسخْبى -: ػجبست است اص هؼشفي ًسخِتصحيح انتقادي كتاب .4

حيبت هَلف، اسائِ سٍش تحميك، ضشح ٍ تَضيح هستٌذات هتي، روش هبخز ٍ هٌبثغ هَسد استفبدُ ثب ًسخِ ثِ صهبى 

استٌبد ثِ ضَاّذ ٍ وتبة ضٌبسي آى، تىويل ًمبيع چِ دس ػجبست ٍ چِ دس هحتَا ٍ داٍسي دس ثْتشيي ثشداضت ٍ 

 ًظبيش آى.

داخلي ٍ خبسخي است. ًطشيِ ػلوي هؼتجش ص ًطشيِ ػلوي هؼتجش ا: ًطشيِ ػلوي هؼتجش اػن نشريه ػلمي مؼتبر .5

)ٍ « ٍصاست»تشٍيدي اص -پژٍّطي يب ػلوي-داخلي ًطشيِ اي )وبغزي يب الىتشًٍيىي( است وِ داساي دسخِ ػلوي

ّوچٌيي ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي( يب حَصُ ػلويِ ثبضذ. ًطشيِ ػلوي هؼتجش خبسخي ًطشيِ اي 

 هتيبص آى هتٌبست ثب دسخِ اػتجبس آى تَسظ ّيبت هويضُ تؼييي هي گشدد.)وبغزي يب الىتشًٍيىي( است وِ ا

: ّوبيطي است وِ ثب داٍسي همبالت دسيبفتي ّوشاُ ثَدُ ٍ پس اص اسائِ ّش همبلِ، ًمذ ٍ ثشسسي همايش ػلمي مؼتبر .6

وي )ثٌيبدي، يب پشسص ٍ پبسخ دس خػَظ آى همبلِ تَسظ حضبس اًدبم هي ضَد. دس ايي ًَع ّوبيص غشفبً همبالت ػل

 وبسثشدي تَسؼِ اي يب فٌبٍسي( اسائِ هي ضَد.

( ٍ ًوبيِ ّبي هؼتجش ISC1ػلَم خْبى اسالم ): هطتول است ثش ًوبيِ اسائِ ضذُ تَسظ پبيگبُ استٌبدي نمايه مؼتبر .7

 ثيي الوللي وِ همجَليت ثيي الوللي آى ثِ تبييذ ّيبت هويضُ سسيذُ ثبضذ.

ِ هتٌبست ثب ّش سضتِ داساي تؼذاد استٌبدّبيي ثيص اص تؼذاد هطخػي دس گضاسش : ثِ همبلِ اي و2مقاله پر استناد .8

سبل لجل اص هشخغ ثبضذ، اعالق هي  10ٍ يب  5ٍ يب يىي اص ًوبيِ ّبي هؼتجش ثيي الوللي ثِ تشتيت دس  ISCًوبيِ 

 گشدد.

يب  ISCي دس گضاسش ًوبيِ ٌبست ثب ّش سضتِ داساي استٌبدّبي ثيص اص تؼذاد هطخػ: ثِ همبلِ اي وِ هتمقاله داؽ .9

 سبل لجل اص سبل هشخغ ثبضذ، اعالق هي گشدد. 2يىي اص ًوبيِ ّبي هؼتجش ثيي الوللي دس 

: ػجبست است اص هدوَػِ ثِ ّن پيَستِ اي اص هفبّين، تؼبسيف، لضبيب ٍ پيطٌْبدّب وِ ثِ هٌظَس تجييي ٍ پيص نظريه .10

 ّب يب حمبيك اسائِ هي ضَد. ثيٌي پذيذُ ّب وِ ثِ هٌظَس تجييي ٍ پيص ثيٌي پذيذُ

سبختِ ضذى داًص هَخَد تَسظ فشد خالق دسثبسُ يه هَضَع : ػجبستست اص فشآيٌذ ضىستِ ضذى ٍ دٍثبسُ خالقيت .11

ٍ ثِ دست آٍسدى ثيٌص خذيذ ًسجت ثِ هبّيت آى ثب سٍيىشدي ًَ دس خْت تطشيح، ثشداضت، ثشلشاسي سٍاثظ، وطف 

 ى هَضَع.ًبداًستِ ّب ثِ هٌظَس پشداصضي ًَ اص آ

                                                           
1

 
2
  



: ػجبستست اص تحمك ثخطيذى، ػيٌي وشدى ٍ اسائِ ًتبيح خالليت وِ ثِ غَست اسائِ يه هفَْم، تؼشيف، لضيِ نوآوري .12

 يب پيطٌْبد خذيذ )هؼوَالً دس لبلت يه همبلِ ػلوي يب عشاحي يه هحػَل ٍ يب خذهت خذيذ( ظَْس هي وٌذ.

بًگيي ول دس دٍسُ ّبي وبسداًي ٍ وبسضٌبسي خضٍ : داًص آهَختِ اي است وِ اص لحبػ هيدانش آموخته ممتاز .13

%( اٍل داًص آهَختگبى ّن دٍسُ 25%( اٍل ٍ دس دٍسُ تحػيالت تىويلي، خضٍ ثيست ٍ ًح دسغذ )20ثيست دسغذ )

 ثبضذ. 16اي خَد دس سضتِ هشثَعِ ثَدُ ٍ الضاهبً داساي هؼذل ثبالي 

يي پيص ثيٌي پيبهذّبي فشٌّگي ٍ اػوبل : سٌذي است هطتول ثش هغبلؼبت وبسضٌبسي، هجپيوست فرهنگي .14

الضاهبت ٍ استبًذاسدّبي هشثَط دس ّش ًَع عشح، تػوين ٍ الذام والى التػبدي، سيبسي، حمَلي لضبيي، اختوبػي ٍ 

 فشٌّگي هتٌبست ثب همتضيبت ٍ ضشايظ خبهؼِ.

ظشُ دس حَصُ ػلَم اًسبًي : ًطستي است وِ ثشاي اسصيبثي يه ًظشيِ، ًَآٍسي، ًمذ ٍ هٌبكرسي نقذ و نظريه پردازي .15

اص وشسي ّبي ًظشيِ پشداصي، ًمذ ٍ هٌظشُ ٍ ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشاسات آى  سف اسالهي صيش ًظش ّيبت حوبيتبٍ هؼ

 ّيبت دس هشاوض ػلوي ثشگضاس هي گشدد.

 

 فصل سوم: ضوابط كلي

َس استمب ثِ هشتجِ ثبالتش حذالل هذت اضتغبل توبم ٍلت ٍ هستوش اػضبي ّيبت ػلوي دس ّش هشتجِ ثِ هٌظ -1هبدُ 

 ػجبست است اص:

 سبل 3هشثي آهَصضيبس )ثب هذسن  وبسضٌبسي اسضذ(                                       -الف

 سبل 5        هشثي                                                                                -ة

 سبل 4                                                         استبديبس                            -ج

 سبل       4               داًطيبس                                                                       -د

هَاسد ريل دس حذافل هذت اضتغبل توبم ٍلت ػض ّيبت ػلوي ثشاي استمب ثِ هشتجِ ثبالتش لبثل احتسبة  -4تبصره 

 ًوي ثبضذ: 

 دٍسُ ضشٍست خذهت ًظبم ٍظيفِ -الف

هذت هبهَسيتي وِ هٌدش ثِ لغغ ٍظبيف آهَصضي ٍ يب پژٍّطي ػضَ ّيبت ػلوي دس هَسسِ هحل خذهت ٍ يب  -ة

آييي ًبهِ استخذاهي اػضبي ّيبت ػلوي ٍ هطوَليي تجػشُ « 44»ٌبي همبهبت هَضَع هبدُ هحل هبهَسيت هي گشدد ) ثبستث

 ريل ايي هبدُ(« 2»

 هذت خذهت ثيص اص يه سَم دٍسُ تَلف دس هَسسبت پژٍّطي -ج

دٍسُ فشغت هغبلؼبتي ٍ پسب دوتشي اػضبي ّيبت ػلوي خضٍ حذالل هذت اضتغبل آًبى ثشاي استمب ثِ  -2تبصره 

 ش هحسَة هي گشدد.هشتجِ ثبالت

ت ثشاي استمب ثِ هشتجِ ثبالتش ثِ تشتيت لّش دٍ سبل خذهت اػضبي ّيبت ػلوي ًيوِ حضَسي ٍ ًيوِ ٍ -3تبصره 

 سبل خذهت توبم ٍلت آًبى تلمي هي گشدد. "يه"ٍ  "يه ٍ ًين"هؼبدل 



يضُ ريشثظ حبئض ضشايظ حذالل هذت اضتغبل آى دستِ اص استبديبساى ٍ داًطيبساًي وِ ثِ تطخيع ّيبت هو -4تبصره 

استمب ثِ هشتجِ ثبالتش هي ثبضٌذ، هي تَاًذ ثِ تطخيع آى ّيبت ثب وست اهتيبصات هٌذسج دس ثٌذّبي ريل تب يىسبل وبّص يبثذ 

 سبل ًجبضذ. 7هطشٍط ثش ايٌىِ هدوَع هذت اضتغبل آًبى دس هشتجِ ّبي هزوَس ووتش اص 

آييي ًبهِ استمب ثِ هيضاى حذالل اهتيبص الصم اص ثٌذ هزوَس دس « 1»هبدُ « 6»هيبًگيي اهتيبص وست ضذُ اص ثٌذ .1

 عَل دٍسُ هَسد اسصيبثي.

آييي ًبهِ استمب دس ّش ًين سبل تحػيلي دس عَل دٍسُ « 2»هبدُ « 1»حذاوثش اهتيبص دس ٍاحذ وبس يب تشم اص ثٌذ  .2

 اهتيبص( 0.7هَسد اسصيبثي )

 آييي ًبهِ استمب« 3»ُ ثشاثش حذالل اهتيبص ثٌذّبي تؼييي وٌٌذُ هبد  5/1 .3

 آييي ًبهِ استمب« 4»الي « 1»ثشاثش حذالل اهتيبص ول اص هدوَع هَاد  5/1 .4

ثشاي استمبي اػضبي ّيبت ػلوي اص يه هشتجِ ثِ ثبالتش هٌحػشاً اهتيبصّبيي وِ دس هشتجِ فؼلي وست ضذُ  -2ماده 

 هجٌبي هحبسجِ خَاّذ ثَد. ثبضذ

ضَ ّيبت ػلوي تَسظ ّيبت هويضُ، تبسيخ اخشاي حىن استمب هشتجِ هتمبضيبى دس غَست تبييذ استمب هشتجِ ػ -3ماده 

اص تبسيخ ثجت ضٌبسٌبهِ ػلوي دس دثيشخبًِ وويتِ هٌتخت هي ثبضذ هطشٍط ثش آى وِ وليِ اهتيبصّبي الصم ثِ 

 تطخيع وويسيَى تخػػي هشثَعِ تب آى صهبى وست ضذُ ثبضذ.

ّبيي وِ ثِ دليل ػذم وست حذالل اهتيبصّبي الصم اص عشف وويتِ  شاي حىن استمب هشتجِ پشًٍذُتجػشُ: تبسي اخ

هٌتخت، وويسيَى تخػػي يب ّيبت هويضُ سد ضذُ ثبضذ پس اص تىويل، تبسيخ ثجت هدذد پشًٍذُ دس دثيش خبًِ 

 وويتِ هٌتخت خَاّذ ثَد.

تجِ ػلوي آًبى ثِ حَصٍي ٍ ًيض خجشگبى ثذٍى هذسن داًطگبّي وِ هش 4ٍ يب  3داسًذگبى هذاسن سغح  -4ماده 

 تبييذ هشاخغ ريػالح سسيذُ ٍ يب هي سسذ ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشسات آييي ًبهِ استمب، ثِ هشتجِ ثبالتش استمب هي يبثٌذ.

هتمبضيبى حَصٍي داساي فؼبليت ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي دس حَصُ ػلويِ هي ثبيست ضٌبسٌبهِ ػلوي خَد  -تبصره

هغبثك فشهْب ٍ خذاٍل هشثَعِ تٌظين ًوَدُ ٍ پس اص تبييذ هشاخغ داساي  سا دس چبسچَة ضَاثظ ايي ضيَُ ًبهِ ٍ

 هدَص ضَساي ػبلي هشوض هذيشيت حَصُ ػلويِ لن ثِ هَسسِ هحل خذهت اسائِ ًوبيٌذ.

تمبضبي استمب هشتجِ اػضبي ّيبت ػلوي هبهَس ثِ تحػيل غشفبً پس اص اتوبم هبهَسيت تحػيلي آًبى لبثل  -5ماده 

 ثشسسي هي ثبضذ.

هشثيبى آهَصضي ٍ يب هشثيبًي وِ پس اص عي دٍسُ تَلف الصم ثِ هبهَسيت تحػيلي اػضام ضذُ ٍ تمبضبي خَد -تبصره

تثٌي ثَدُ ٍ تمبضبي ايطبى لبثل سسيذگي سا پيص اص اػضام ثِ وويتِ هٌتخت اسائِ ًوَدُ ثبضٌذ، اص ضوَل ايي هبدُ هس

 هي ثبضذ.

هشثيبى آهَصضيبس ٍ يب هشثيبًي وِ ثب هدَص ضَساي ثشٍس ٍصاست ٍ ثب استفبدُ اص هبهَسيت تحػيلي هَفك ثِ  -6ماده 

اخز هذسن وبسضٌبسي اسضذ ٍ يب دوتشي )حست هَسد( ضذُ ٍ يب هي ضًَذ هي تَاًٌذ ثذٍى سػبيت دٍسُ تَلف ٍ 



التش استمب يبثٌذ ٍ تبسيخ اخشاي حىن آًبى اص وست حذالل اهتيبصات الصم، ثِ غشف اسائِ هذسن هَسد ًظش ثِ هشتجِ ثب

 تبسيخ اًتػبة ٍ ضشٍع ثِ وبس هدذد ثب هذسن وبسضٌبسي اسضذ ٍ يب دوتشي )حست هَسد( هي ثبضذ.

تػوين گيشي دس خػَظ استمب هشتجِ هشثيبى آهَصضيبس )داساي هذسن وبسضٌبسي اسضذ( ٍ يب هشثيبًي وِ  -تبصره

هَفك ثِ اخز هذسن دوتشي ضذُ ٍ يب هي ضًَذ ثب اسائِ حذالل دٍ همبلِ ػلوي ثذٍى استفبدُ اص هبهَسيت تحػيلي 

پژٍّطي دس ًطشيبت هؼتجش ػلوي ثش ػْذُ ّيبت هويضُ ريشثظ هي ثبضذ ٍ تبسيخ استمب هشتجِ آًبى پس اص تبييذ ّيبت 

 هويضُ تبسيخ هَخش اخز هذسن دوتشي ٍ يب همبالت هزوَس خَاّذ ثَد.

حَصٍي وِ ثش اسبس اهتيبصات الصم ثِ هشتجِ  4فبلذ هذسن دوتشي ٍ يب سغح  اػضبي ّيبت ػلوي -7ماده 

حَصٍي ثب وست  اهتيبصات الصم هي تَاًٌذ ثِ  4غشفبً پس اص اخز هذسن دوتشي ٍ يب سغح استبديبسي استمب يبفتِ اًذ، 

 هشاتت ػلوي ثبالتش استمب يبثٌذ.

دس هشتجِ فؼلي ثش اسبس ساي وويسيَى خجشگبى ثذٍى هتمبضيبى فبلذ هذاسن داًطگبّي وِ غالحيت آًبى  -تبصره

ثِ تبييذ سسيذُ ثبضذ خْت استمب ثِ هشاتت ثبالتش اص ضوَل هفبد ايي هبدُ « ٍصاست»هذسن داًطگبّي هستمش دس 

 هستثٌي هي ثبضٌذ.

غَست اػضبي ّيبت ػلوي پيوبًي ّوبًٌذ اػضبي ّيبت ػلوي سسوي ثب سػبيت وبهل لَاًيي ٍ همشسات ٍ دس  -8ماده 

 احشاص ضشايظ الصم پس اص تػَيت ّيبت هويضُ ريشثظ هي تَاًٌذ ثِ هشتجِ ثبالتش استمب يبيٌذ.

: فؼبليت ّبي چْبسگبًِ اػضبي ّيبت ػلوي هَضَع ايي هبدُ وِ پس اص اتوبم دٍسُ سشثبصي ٍ يب عي دٍسُ تبصره

 َاّذثَد.دسآهذُ ثبضٌذ لبثل احتسبة خ« هَسسِ»ثِ استخذام ّوبى « هَسسِ» ضشٍست دس 

ايشاًيبى همين خبسج اص وطَس ٍ يب اتجبع خبسخي وِ دس داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي خبسج  -9ماده 

دسآهذُ ثبضٌذ، چٌبًچِ « هَسسِ»اص وطَس داساي هشتجِ ػلوي ثَدُ ٍ ثب سػبيت لَاًيي ٍ همشسات هشثَعِ ثِ استخذام 

سسيذُ ثبضذ ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشسات آييي ًبهِ استمب، ثِ « ٍصاست»ي هشتجِ فؼلي آًبى ثِ تبييذ ّيبت هويضُ هشوض

 هشتجِ ثبالتش استمب هي يبثٌذ.

حىن ثبصًطستگي اػضبي ّيبت ػلوي هتمبضي استمب ثِ هشتجِ ثبالتش، لغغ ًظش اص تبييذ يب ػذم تبييذ ّيبت -41ماده 

ضذ. دس ّش حبل چٌبًچِ ػضَ ّيبت ػلوي هويضُ ريشثظ تبثغ ضَاثظ ٍ همشسات غٌذٍق ثبصًطستگي هشثَعِ هي ثب

هتمبضي استمب لجل اص ثبصًطستگي هذاسن خَد سا تحَيل وويتِ هٌتخت ًوَدُ ثبضذ، تمبضبي ٍي لبثل ثشسسي خَاّذ 

 ثَد.

غشفبً ثب سػبيت ضَاثظ ٍ همشسات هٌذسج دس آييي « هَسسِ»اػوبل ّشگًَِ ضَاثظ ٍ همشسات ديگش اص سَي  -44ماده 

ٍ پس اص « ٍصاست»ثِ هشوض ّيبتْبي اهٌب ٍ ّيبتْبي هويضُ« هَسسِ»هشتجِ ٍ ثب اسائِ پيطٌْبد ّيبت هويضُ ًبهِ استمب 

 تبييذ هشاخغ ريشثظ اهىبى پزيش هي ثبضذ.

همشسات هشثَط ثِ عشص « »3»هبدُ « 9»دس اخشاي ثٌذ « ٍصاست»هشوض ّيبتْبي اهٌب ٍ ّيبتْبي هويضُ  -42ماده 

ثش حسي اخشاي آييي ًبهِ استمب ًظبست داضتِ ٍ دس غَست لضٍم « ّيبتْبي هويضُ هشوضيتطىيل ٍ اختيبست ٍ ٍظبيف 



الذام ثِ ثشسسي پشًٍذُ « ٍصاست»ساسبً اص عشيك عشح پشًٍذُ دس ووسيَى ّبي تخػػي ٍ ّيبتْبي هويضُ هستتمش دس 

 بع هي ثبضذ.اػضبي ّيبت ػلوي خَاّذ ًوَد وِ دس ايي غَست ساي اثالغي اص سَي آى هشوض الصم االتج

 رم:ضوابط اختصاصيافصل چه

 بخش اول  آيين نامه ارتقا 4شيوه ارزيابي امتيازات موضوع ماده  -4ماده 

ثشاسبس « هَسسِ»اػضبي ّيبت ػلوي  "اختوبػي-تشثيتي-فشٌّگي"اسصيبثي اهتيبصّبي لبثل هحبسجِ اص فؼبليتْبي 

دليك تَضيحبت ريل آًْب هٌحػشاً تَسظ وويسيَى ضٌبسٌبهِ ػلوي ٍ ثب سػبيت « 1»خذاٍل هٌذسج دس فشم ضوبسُ 

 آييي  ًبهِ استمب غَست هي پزيشد.« 1»تخػػي هَضَع هبدُ 

غشفبً تَسظ « هَسسِ»ثشسسي اهتيبصّبي هَضَع ايي هبدُ ثذٍى ًيبص ثِ ثشسسي دس وويتِ هٌتخت  -تبصره

 آييي ًبهِ استمب هشتجِ اًدبم هي پزيشد.« 1»وويسيَى تخػػي هَضَع هبدُ 

 بخش اول آيين نامه ارتقا 2شيوه ارزيابي امتيازات موضوع ماده  -2ده ما

ثشاسبس خذاٍل هٌذسج دس فشم « هَسسِ»اسصيبثي اهتيبصّبي لبثل هحبسجِ اص فؼبليت ّبي آهَصضي اػضبي ّيبت ػلوي

 ضٌبسٌبهِ ػلوي ٍ ثب سػبيت دليك تَضيحبت ريل اًْب غَست هي پزيشد.« 2»ضوبسُ 

ّبي هشثَط ثِ اسصيبثي سػبيت ًظن ٍ اًضجبط دسسي ٍ ضئَى آهَصضي ػضَ ّيبت ػلوي ٍ تؼييي ضبخع  -1تبصره

« هَسسِ»ثش ػْذُ ضَساي آهَصضي « 1-2»هيضاى اّويت ّشيه اص ضبخع ّبي تؼييي ضذُ دس لبلت وبسثشي ضوبسُ 

ِ ريل وبسثشن ساثغثَدُ ٍ ًحَُ اسصيبثي آى دس ّش ًيوسبل تحػيلي هي ثبيست ثش هجٌبي غفش تب ثيست ٍ ثِ ضشح 

هحبسجِ گشدد. الصم ثِ تَضيح است چٌبًچِ ًوشُ اسصيبثي ػضَ ّيبت ػلوي ثيص اص دٍ ًيوسبل تحػيلي « 2-1»

 % ووتش ثبضذ استمب هشتجِ ٍي ثِ هذت يه سبل ثِ تؼَيك خَاّذ افتبد.35هتَالي اص 

اّويت ّشيه اص ضبخع  تؼييي ضبخع ّبي هشثَط ثِ اسصيبثي ويفيت تذسيس ػضَ ّيبت ػلوي ٍ هيضاى -2تبصره

ثَدُ ٍ ًحَُ « هَسسِ»د( ثش ػْذُ ضَساي آهَصضي -ُ-ج-)الف« 2-2»ّبي تؼييي ضذُ دس لبلت وبسثشي ّبي ضوبسُ 

 اسصيبثي آى هي ثبيست ثش هيٌبي غفش تب پٌح ثِ ضشح ساثغِ ّبي ريل وبسثشي ّبي هشثَعِ هحبسجِ گشدد.

ليِ دٍسُ ّبي آهَصضي سسوي هػَة اػن اص حضَسي، غيش فؼبليت ّبي آهَصضي ػضَ ّيبت ػلوي ثشاي و -3تبصره

، 1( ٍ ًيوِ حضَسي دس احتسبة وويت تذسيس ثِ تشتيت ثب ضشايت onlineحضَسي )آهَصضْبي الىتشًٍيىي ثش خظ 

 هحبسجِ هي گشدد. 5/0ٍ  75/0

سداًي، حَصُ ػلويِ، ثِ تشتيت هؼبدل تذسيس دس دٍسُ وب 4، 3، 2، 1تذسيس دس ّشيه اص سغَح  -4تبصره 

 وبسضٌبسي، وبسضٌبسي اسضذ ٍ دوتشي هحسَة هي ضَد.

 اسصيبثي وويت تذسيس دسٍس ػلوي اص لحبػ اهتيبصدّي دليمبً هطبثِ دسٍس ًظشي خَاّذ ثَد. -5تبصره 

اهتيبص هي  6حذاوثش اهتيبص لبثل هحبسجِ وويت تذسيس ثشاي اػضبي ّيبت ػلوي دس ّش ًيوسبل تحػيلي  -6تبصره

 ثبضذ.



ووتش  اص ٍاحذ « هَسسِ»چٌبًچِ ٍاحذ هظف تؼييي ضذُ ثشاي ػضَ ّيبت ػلوي ثش اسبس ثشًبهِ سيضي  -7تبصره 

ثخص اٍل آييي « 2»خذٍل ضوبسُ « 3»ريل ثٌذ « 3»هَظف آهَصضي هػَة ثبضذ ٍي هي تَاًذ ثب سػبيت تجػشُ 

سبت آهَصش ػبلي، ثب اسائِ ًبهِ استمب پس اص اخز هدَص اص هَسسِ هتجَع خْت تذسيس دس سبيش داًطگبُ ّب ٍ هَس

ثْشُ هٌذ « 2»گَاّي الصم ٍ هستٌذات وويت ٍ ويفيت تذسيس )تب تىويل ٍاحذ هَظف هشثَعِ( اص اهتيبصات هبدُ 

 گشدد.

اػضبي ّيبت ػلوي داساي سوت ّبي اخشايي وِ ٍاحذ هَظف آًبى غفش ٍاحذ تؼييي گشديذُ است  -8تبصره 

ذاهي اػضبي ّيبت ػلوي( دس صهبى تػذي هطبغل هشثَعِ اص حذالل آييي ًبهِ استخ« 44»)هطبغل هَضَع هبدُ 

اهتيبص وويت تذسيس سبيش هطبغل داساي  تذسيس ٍ حذاوثش اهتيبص وويت تذسيس ثْشُ هٌذ هي گشدًذ.اهتيبص ويفيت 

 وسش ٍاحذ هَظف ثِ غَست وبهل ٍ ويفيت تذسيس آًبى ثش اسبس ٍاحذ هَظف تؼييي ضذُ هحبسجِ هي گشدد.

چٌبًچِ ػضَ ّيبت ػلوي هتمبضي استمب ثِ هشتجِ داًطيبسي هفتخش ثِ وست ػٌَاى سشآهذي آهَصش ثبضذ  -9تبصره 

ٍ تبييذ ّيبت هويضُ هشوضي، هلضم ثِ سػبيت ضشط وست حذالل « هَسسِ»ثٌب ثِ دسخَاست ٍي ٍ تػَيت ّيبت هويضُ 

 خَاّذ ثَد.ثخص اٍل آييي ًبهِ استمب هشتجِ ً« 4»ٍ « 3»اهتيبصّبي تؼييي وٌٌذُ هَاد 

 سشآهذي دس آهَصش ثب احشاص ضشايظ ريل تحمك يبثذ:

 «1»هبدُ « 6»اهتيبص اص ثٌذ  8وست حذالل  .1

 اهتيبص( 7« )2»هبدُ « 1»وست سمف اهتيبص اص ثٌذ  .2

 اهتيبص( 6« )2»هبدُ « 2»وست حذ ًػبة الصم اص ثٌذ  .3

 اهتيبص( 18« ) 2»هبدُ « 3»اهتيبص ثيص اص حذالل اهتيبص تؼييي ضذُ دس ثٌذ  10وست حذالل  .4

 اهتيبص( 2« )2»هبدُ « 2-5-2»وست سمف اهتيبص اص ثٌذ  .5

 اهتيبص( 2« )2»هبدُ « 2-6-2»وست سمف اهتيبص اص ثٌذ  .6

 آييي ًبهِ استمب هشتجِ « 4»الي « 1»اهتيبص اص هدوَع هَاد  120وست حذالل  .7

 

 بخش اول آيين نامه ارتقا 3شيوه ارزيابي امتيازات موصغ ماده  -3ماده 

ثش اسبس خذاٍل « هَسسِ»فٌبٍسي اػضبي ّيبت ػلوي -صيبثي اهتيبصات لبثل هحبسجِ اص فؼبليت ّبي پژٍّطياس

 ضٌبسٌبهِ ػلوي ٍ ثب سػبيت دليك تَضيحبت ريل آًْب غَست هي پزيشد.« 3»هٌذسج دس فشم ضوبسُ 

بة حست هَسد هالن ػول هي دس احتسبة اهتيبص همبلِ ٍ يبتبة غشفبً تبسيخ پزيشش ٍ يب چبح همبلِ يب وت -4تبصره 

 ثبضذ.

چٌبًچِ هتمبضي استمب اص اهتيبص پزيشش چبح همبلِ ٍ يب وتبثي ثشاي استمب ثِ هشتجِ فؼلي استفبدُ ًٌوَدُ  -2تبصره 

 ثبضذ، اهتيبص آى همبلِ يب وتبة دس غَستي وِ تبسيخ چبح آى ثؼذ اص تبسيخ استمب هشتجِ فؼلي ثبضذ لبثل هحبسجِ است.

دس اهتيبصدّي ثِ همبالت داساي ّوپَضبًي الم است اهتيبص تؼييي ضذُ دس هيضاى ّوپَضبًي ضشة ٍ  -3تبصره 

 ضٌبسٌبهِ ػلوي هحبسجِ گشدد.« 3»فشم ضوبسُ « 1-3»سپس ثش اسبس سْن تؼييي ضذُ دس خذٍل ريل ثٌذ



همبلِ ػلوي پژٍّطي هؼتجش « 3»ٍ « 2»ثشاي استمب ثِ هشتجِ داًطيبسي ٍ استبدي ثِ تشتيت اسائِ حذالل  -4تبصره 

هستمل الضاهي است ٍ هٌظَس اص همبلِ هستمل همبلِ اي است وِ ًَيسٌذُ آى غشفبً ضخع هتمبضي ثبضذ. چٌبًچِ 

همبلِ، هستخشج اص پبيبى ًبهِ يب سسبلِ داًطدَ  ثَدُ  ٍ داًطدَ ٍ استبد ساٌّوبي ٍي )هتمبضي( هطتشوبً ًَيسٌذگبى 

 مل تلمي هي گشدد.همبلِ ثبضٌذ، آى همبلِ ًيض هست

چٌبًچِ ثخطي اص هغبلت يه همبلِ )ًِ غذ دس غذ آى( هستخشج اص سسبلِ يب پبيبى ًبهِ هتمبضي استمب  -5تبصره 

فشم ضوبسُ « 3-3»تب « 1-3»ثبضذ ثخص هشثَعِ هتٌبست ثب ًَع وويت ٍ ويفيت همبلِ دس ّشيه اص ثٌذّبي خذاٍل 

 ضٌبسٌبهِ ػلوي لبثل احتسبة هي ثبضذ. 3

ثخص اٍل آييي ًبهِ « 5»استمب ثِ هشتجِ استبدي ػالٍُ ثش وست حذالل اهتيبصات هٌذسج دس خذٍل ضوبسُ  -6 تبصره

 ايي هبدُ، هستلضم تحمك حذالل يه هَسد اص هَاسد ريل هي ثبضذ:« 4»استمب هشتجِ ثب سػبيت تجػشُ 

اساي دٍسُ دوتشي )ثب ّذايت سسبلِ دٍ داًطدَي دٍسُ دوتشي دس هَسسِ هحل خذهت يب سبيش هَسسِ ّبي د .1

 دس سضتِ هشثَط «( هَسسِ»اخز هَافمت 

ّذايت پبيبى ًبهِ ّطت داًطدَي دٍسُ وبسضٌبسي اسضذ دس هَسسِ هحل خذهت ٍ يب سبيش هَسسِ ّب ) ثب اخز  .2

 ثشاي هَسسِ ّبي فبلذ دٍسُ دوتشي دس سضتِ هشثَط«( هَسسِ»هَافمت 

 داسا ثَدى يه وتبة تبليفي .3

 طي هلي ٍ يب سِ عشح استبًي يب هٌغمِ ايداسا ثَدى يه عشح پژٍّ .4

اسائِ يه ًظشيِ خذيذ ثب تبييذ هشاوض ػلوي هؼتجش ريشثظ )اًدوي ػلوي هشثَعِ، هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي  .5

 ٍ ّيبت هويضُ ريشثظ(« ٍصاست»

ٌذ غشفبً ثش اسبس خذٍل ريل ث« 5-3»الي « 1-3»اهتيبص وليِ همبالت ٍ خالغِ همبالت هَضَع ثٌذّبي  -7تبصره 

هحبسجِ هي گشدد. دس هَاسدي وِ همبلِ، هستخشج اص پبيبى ًبهِ يب سسبلِ ضٌبسٌبهِ ػلوي « 3»فشم ضوبسُ « 3-1»

 داًطدَ ثبضذ اهتيبص ًفش اٍل ثِ استبد ساٌّوب تؼلك هي گسشد.

ريشثظ  چٌبًچِ ّذايت پبيبى ًبهِ يب سسبلِ چٌذ داًطدَ سا يه استبد ساٌّوب ثشػْذُ داضتِ ٍ داًطدَيبى -8تبصره 

ثِ ّوشاُ استبد ساٌّوبي يبد ضذُ ًَيسٌذگبى همبلِ ثبضٌذ هتمبضي استمب )استبد ساٌّوب(  اص اهتيبص ًفش اٍل ثشخَسداس 

 خَاّذ ضذ.

چٌبًچِ ّذايت پبيبى ًبهِ يب سسبلِ داًطدَ سا ثيص اص يه استبد ساٌّوب ثش ػْذُ داضتِ ثبضٌذ غشفبً استبد  -9تبصره 

 سْن اهتيبص تؼييي ضذُ ثشاي ًفش اٍل ثشخَسداس گشدد. ساٌّوبي اٍل هي تَاًذ اص

 بخش اول آيين نامه ارتقا  4شيوه ارزيابي امتيازات موضوع ماده  -4ماده 

ثش اسبس خذاٍل هٌذسج دس فشم « هَسسِ»اسصيبثي اهتيبصات لبثل هحبسجِ اص فؼبليت ّبي اخشايي اػضبي ّيبت ػلوي 

 دليك تَضيحبت ريل آًْب غَست هي پزيشد.ضٌبسٌبهِ ػلوي ٍ ثب سػبيت « 4»ضوبسُ 

تجػشُ ثِ تػَيت ٍصيش هحتشم ػلَم، تحميمبت ٍ « 29»هبدُ ٍ « 16»ايي ضيَُ ًبهِ دس چْبس فػل هتضوي هدوَػبً 

 الصم االخشا هي ثبضذ. 1/6/90فٌبٍسي سسيذ ٍ اص تبسيخ 


