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 هيأتالعاتي براي اعضاي مطي ها فرصتاستفاده از  نامه آيين

مصوب  و پژوهشي عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهعلمي 

 فناوريعلوم، تحقيقات و  تراوز 00/00/9035مورخ 

 مقدمه

 هيأت ياعضا ياستخدام نامه آيين 6ه شماروست يپ ياصالح 5ماده  يدر اجرا

، هدافقانون ا 1کشور و موضوع بند ب ماده  يات پژوهشمؤسسو  ها دانشگاه يعلم

وسوته و  يارتبوا  پ  منظوور  به، فناوريقات و يتحق، الت وزارت علوميف و تشکيوظا

 يعلمو ي هوا  عرصوه و حضوور در   هوا  دانشوگاه ر يبا سا يعلم هيأت يهدفمند اعضا

 يعلمو  هيوأت  ياعضا يبرا يمطالعاتي ها فرصتاستفاده از  نامه آيين"، يالملل بين

 .شود مي نير تدويز شرح به "يو پژوهش عالي آموزشات مؤسسو  ها دانشگاه

 فيتعار -9ماده 

 يف کليتعار -9-9

ه يو کل يو پژوهشو  عوالي  آمووزش و مراکز  ها دانشگاهمنظوور از   -1-1-1

اسوت کوه    يدولتو  يو پژوهشو  عوالي  آمووزش ات مؤسسو و  ها پژوهشگاه ،ها دانشگاه

 .شود مي دهينام "همؤسس" اختصار به

، اجرايوي ، ياجتمواع ، يقاتيتحقي ها زمانساه يکل، سازمانمنظور از  -1-1-2

 .شود مي دهينام "سازمان" اختصار بهکه  باشد مي يو خدمات يديتول

است که عضو  يا پژوهشي ياعم از گروه آموزش يگروه علممنظور از  -1-1-3

 در آن مشغول است. يعلم هيأت

واجود   يعلمو  هيأت ياست که به اعضا يتيمأمور يفرصت مطالعات -1-1-4
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انجوام   منظوور  بوه ن يمعو  يمدت يکه برا شود مي ه دادهمؤسس کيط منتخب يشرا

 يقوات يا تحقيو  يو مراکو  علمو   هوا  دانشگاهر يقات مشترک در سايو تحق يمطالعات

 ابند.يا خارج از کشور حضور يبرجسته داخل 

 يمطالعاتي ها فرصتف انواع يتعر -9-2

 خارج از کشور يفرصت مطالعات -1-2-1

ق و مطالعوه  يتحق يمنتخب برا يت علميضو هئع ين نوع فرصت مطالعاتيدر ا

ا انجام يو  باشد مين ک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشوريدر مورد 

، باشود  يد شوالل در خوارج از کشوور ضورور    يان و اساتنظر صاحبکار مشترک با 

 -يا مرکو  علمو  يو ک دانشوگاه  يو رش از يازات و اخذ پذيبراساس کسب حداقل امت

 هيوأت امنوا  و موافقت  فناوريقات و يتحق، موزارت علو تأييدمورد معتبر  يپژوهش

 .شود مي به خارج از کشور اع ام ربط ذي

 خارج از کشور مدت کوتاه يفرصت مطالعات -1-2-2

مواه   2الت تابستان و حداکثر به مدت يدر مدت تعط ين نوع فرصت مطالعاتيا

بوا   يشوگاه يو آزما يعملو  ين و با انجوام کارهوا  يمع يقيانجام مطالعه و تحق يبرا

قات يتحق، وزارت علوم تأييددر خارج از کشور که مورد  يعلماي  همؤسس يهمکار

 .گيرد مي باشد انجام فناوريو 

 داخل کشور يفرصت مطالعات -1-2-3

ش يت و افو ا يتقو يمنتخب برا يعلم هيأتعضو  ين نوع فرصت مطالعاتيدر ا

ر يک موضوع خاص در سايق در يو تحقا انجام مطالعه يو  يپژوهشي ها توانمندي

ا در دانشوگاه  يه و مؤسسص يمعتبر به تشخ يو صنعت يقاتيات و مراک  تحقمؤسس

د يبا ين نوع فرصت مطالعاتيپردازد. در ا مي قيمحل خدمت خود به مطالعه و تحق

 کسب گردد. يانجام فرصت مطالعات ي بان برايه ممؤسسموافقت 

 اهداف -2ماده 

 شوتر يب ييو آشونا  يعلمو  هيأت ياعضا يسترش تجارب علمسعه و گتو -2-9

 ؛ديجد يو دانش فن يعلم يدستآوردهابا آنها 
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ات مراک  يکشور با انتقال تجرب يو تخصص يکمک به رفع مشکالت علم -2-2

 ؛برجسته از خارج به داخل کشور يعلم

 مراکو   يشگاهيو آزما ي اتيتجه، يد از امکانات علميو مف مؤثراستفاده  -2-0

 ؛برتر داخل و خارج از کشور يعلم

ر يمشوترک بوا دانشومندان و پژوهشوگران سوا      يقاتيتحق يانجام کارها -2-4

و  يت علمو يو موقع ياعوتال  منظوور  بهبرجسته داخل و خارج از کشور  يمراک  علم

 ؛يالملل بيني ها همکاريدر  مؤثرکشور و حضور  فناوري

 ؛يالملل بينو  اي نطقهم يعلمي ها همکاريت يکمک به توسعه و تقو -2-9

 يش توانمنود يو افو ا  يعلمو  هيأت ياعضا يشدن دانش تخصصروز  به -2-0

 آنان. ييو کارآ يعلم

، باشد ياز به انجام و طرح پژوهشين يچنانچه در دوره فرصت مطالعات -9تذکر 

آن  يجه انجام اجرايکشور بوده در نت فناوريعلم و ي ها اولويتدر  بايست مي طرح

 .مشخص باشد

ت خواهند بود يدر اولو ياع ام جهت فرصت مطالعات يبرا ييکشورها -2تذکر 

داشته و در تبوادل   يتفاهم نامه همکارآنها  با فناوريقات و يتحق، که وزارت علوم

 استاد و دانشجو باشد.

 يدر استفاده از فرصت مطالعات يعلم هيأتط عضو يشرا -0ماده 

ژه کوه براسواس کسوب    يو اسوت و  يازيو امت يفرصت مطالعاتکه  اين با توجه به

 يعلمو  هيأت يبه اعضا يپژوهش -يد علميو مف مؤثري ها فعاليتازات الزم از يامت

استفاده از  ير را برايط زيشرا يعلم هيأتالزم است عضو ، شود مي ات دادهمؤسس

 :ن فرصت دارا باشديا

 يط عموميشرا -0-9

 ؛و باالتر يارياستاد يدارا بودن مرتبه علم -3-1-1

که برابر ضوابط مربوطه از  يانيمرب يبرا ياستفاده از فرصت مطالعات -9تبصره 



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 992

 

ت يو فيبالموانع اسوت. ک   شووند  موي  برجسوته محسووب   يو پژوهشو  ينظر آموزشو 

 ان خواهد شد.يب نامه آيينن يا يياجرا نامه شيوهدر  يبرجستگ

ي ها فعاليت يه برامؤسسن شده توسط ييتع يازهايکسب حداقل امت -3-1-2

 يطو  يالزم جهت اسوتفاده از فرصوت مطالعوات    يازهايکه امت يو پژوهش يوزشآم

 ؛ن خواهد گشتييتب يياجرا نامه شيوه

ي هوا  سومت  از يکو ي يکوه تصود   يعلم هيأت يآن دسته از اعضا -2تبصره 

و  فنواوري قات و يتحق، ن علومياست پژوهشگاه و معاونت وزارتير، است دانشگاهير

 عهوده  بوه ک دوره چهارسواله  يو  يو باالتر را برا يدرمان و آموزش پ شک، بهداشت

 را دارند. -2-1-3ت بند يبدون رعا يحق استفاده از فرصت مطالعاتاند،  داشته

مشخص با توجه بوه   يقاتيک طرح تحقيا ي يک برنامه مطالعاتي ارايه -3-1-3

در آن شوالل   يعلمو  هيأتکه عضور اي  همؤسس تأييدو  2اهداف مندرج در ماده 

 ه معتبر داخل و خارج از کشوور مؤسسک يرش از يسب نظر مساعد و پذاست و ک

 ياجتمواع ، يدر هموه ابعواد علمو    فناوريقات و يتحق، وزارت علوم تأييدکه مورد )

 ؛(باشد

از فرصوت   يعلمو  هيوأت اسوتفاده عضوو    دانشوگاه بوا   سييرموافقت  -3-1-4

در زموان   يوهشا پژيو  يآموزشي ها فعاليتجاد خلل در يبر عدم ا يمبن يمطالعات

 ؛ياز فرصت مطالعات يعلم هيأتاستفاده عضو 

 گر.يد يو نداشتن منع قانون يو اخالق يت عمومياز صالح يبرخوردار -3-1-5

 خارج از کشور يط فرصت مطالعاتيشرا -0-2

 ؛يقطع يرسم يت استخداميدارا بودن وضع -3-2-1

 يهيوأت امنوا  ر ژه با نظيو يقاتيانجام تحق يط خاص و برايدر شرا -0تبصره 

از فرصوت   دتوانو  موي   يو ن يشو يآزما يت رسوم يبا وضع يعلم هيأتعضو ، همؤسس

 خارج از کشور استفاده کند. يمطالعات

بوار اول و   يبورا  وقوت  تموام دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت  -3-2-2

 يقبل يان فرصت مطالعاتيه پس از پامؤسسدر  وقت تمامحداقل پنج سال خدمت 
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 بعد. دفعات يبرا

توازه  ي هوا  مؤسسوه  يعلمو  هيأت ياعضا يحداقل مدت مذکور برا -4تبصره 

چهار سال  فناوريقات و يتحق، ه وزارت علوميتأييدو در حال توسعه طبق  تأسيس

 خواهد بود.

 خارج از کشور مدت کوتاه يط فرصت مطالعاتيشرا -0-0

 .يمانيا پيو  يرسم يت استخداميدارا بودن وضع -3-3-1

از  ندتوان مي فقط در طول مدت قرارداد يمانيپ يعلم هيأت ياعضا -9تبصره 

 ند.ياستفاده نما يمطالعاتفرصت ن يا

 داخل کشور يط فرصت مطالعاتيشرا -0-4

 ؛يشيآزما يرسم يت استخداميدارا بودن حداقل وضع -3-4-1

ن دو فرصوت  يبو  يچهار سال سابقه خدمت و چهار سال فاصله سنوات -3-4-2

 .يمطالعات

 همؤسسالت يتعهدات و تسه -4ه ماد

 خارج از کشور يفرصت مطالعات -4-9

ار عضو يخترا در ا يالتيتسه، يه مکلف است براساس نوع فرصت مطالعاتمؤسس

 :ر قرار دهديز شرح بهخود  يعلم هيأت

فورد و  ي هوا  ه ينوه کامول   توأمين خارج از کشور با  يفرصت مطالعات -4-1-1

 ؛همؤسسخانواده توسط 

سواالنه   يلياز در بودجوه تفصو  يو اعتبار موورد ن  تأمينو  بيني يشپ -4-1-1-1

و واجود   يمتقاضو  يعلمو  هيوأت  يدرصد اعضا 5تفاده از حداکثر اس يه برامؤسس

ن ييکه تعيي ها اولويتبراساس  يط خود جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتيشرا

 ؛و اعالم خواهد کرد

فقوط از   يت مطالعوات در مدت استفاده از فرص يعلم هيأت ياعضا -4-1-1-2

مترتب بر انجام فرصت  يو ارز ياليري ها ه ينهحقوق مبنا استفاده خواهند نمود. 
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 16حوداکثر سون فرزنود    ) همسر و حداکثر دو فرزند، يعلم هيأتعضو  يمطالعات

ي ها ه ينهمه و يب، ط رفت و برگشت و اقامت در کشور مقصديبل يشامل بها( سال

 تصويب بهکه اي  تا سقف تعرفه روارض خروج از کشو ا و عينه اخذ ويو ه  يپ شک

و  يعلمو  هيوأت عضوو   يايو حقوق و م ا تأميناز محل  رسد مي ربط ذي هيأت امنا

 بيني پيش يما به التفاوت آن از اعتبارات پژوهش، همچنين ن حکم ويبراساس آخر

 ؛ه پرداخت خواهد شدمؤسس يليشده و در بودجه تفص

وزارت  يشونهاد ين جدول پيبراساس آخر يزار ي ان مقرريسقف م -0تذکر 

 .گردد مي نييتع ربط ذي يهيأت امناب يو تصو فناوريقات و يتحق، علوم

 يعلمو  هيأتافته به عضو يص يارز تخص ياليمبلغ ر که صورتيدر  -4-1-1-3

ارز از حقووق و   ياليو پس از کسر مبلغ ر، کمتر باشد يو ياي ان حقوق و م اياز م

 ؛شود مي برگردانده يعلم هيأتالتفاوت آن عضو  مابه، يمتقاض يايم ا

مصوروفه طبوق ضووابط    ي هوا  ه ينهحقوق و  يکسر کسورات قانون -4-1-1-4

 ؛خواهد بود يجار

ن يو ت مفاد موواد ا يبه شر  رعا يمدت استفاده از فرصت مطالعات -4-1-1-5

 محسوب خواهد شد. يعلم هيأتعضو  يج ء سابقه خدمت دانشگاه نامه آيين

توسوط   هوا  ه ينوه از  يبخش تأمينخارج از کشور با  يفرصت مطالعات -4-1-2

 همؤسس

که بوا توجوه بوه    ( 3موضوع ماده ) طيواجد شرا يعلم هيأت يآن عده از اعضا

الت يه امکان استفاده از تسهمؤسسشده در بودجه  بيني پيشت اعتبارات يمحدود

بوا حکوم    نود وانت مي ليدر صورت تما، مشخص را نداشته باشندسال  يک کامل در

ه خوود از  يو مرتبوه و پا  يايو افت کامل حقووق و م ا يبا درصرفاً  يت پژوهشيمأمور

 :نديخارج از کشور استفاده نما يفرصت مطالعات

 يت مراکو  علمو  يو خارج از کشوور بوا تقاضوا و حما    يفرصت مطالعات -4-1-3

 همؤسسخارج از  يپژوهش

ا حول  يو و  يپژوهشو از يو ک نيو برطرف نموودن   يبرا ين نوع فرصت مطالعاتيا
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کشوور   يقوات يتحق يهوا  زمانسوا ا يک سازمان و بنا به درخواست مراک  و يمشکل 

صورفاً   ،يت پژوهشو يمأموربا حکم  يعلم هيأتن حالت عضو ي. در اگيرد مي انجام

ي ها ه ينها کل يبخش  تأمينو  کند مي افتيه درمؤسسخود را از  يايحقوق و م ا

 شگاه خواهد بود.رون دانيب يگر توسط سازمان حاميد

 خارج از کشور مدت کوتاه يفرصت مطالعات -4-1-4

حقووق و  ، خوارج از کشوور   مدت کوتاه يه در طول مدت فرصت مطالعاتمؤسس

ما بوه التفواوت   ، يعلم هيأتط رفت و برگشت عضو يبل، يعلم هيأتعضو  م اياي

 .نمايد مي مه را پرداختيو ب يارز

 داخل کشور يفرصت مطالعات -4-2

 همؤسستوسط  ها ه ينهکامل  تأمينداخل کشور با  يفرصت مطالعات -4-2-1

مجمووع  ) %11حوداکثر   يليهرتورم تحصو   يبورا  دتوان مي همؤسس -4-2-1-1

منتخوب را   يمتقاض يعلم هيأت ياعضا( داخل و خارج از کشور يفرصت مطالعات

 اع ام کند. يبه فرصت مطالعات

داخل  يفرصت مطالعات ييدتأ يبرا يکسب موافقت سازمان متقاض -4-2-1-2

 است. يه ال اممؤسستوسط 

مکلف اسوت  ، داخل کشور يه در طول مدت فرصت مطالعاتمؤسس -4-2-1-3

 کامل پرداخت کند. طور بهرا  يعلم هيأتعضور  يايحقوق و م ا

 دتوانو  موي  هيأت امناب ين بند با تصويالت ايه عالوه بر تسهمؤسس -9تبصره 

 يدر طوول فرصوت مطالعوات    يعلم هيأتبه عضو ت يمأمورنسبت به پرداخت حق 

 د.ياقدام نما

کوه در طوول فرصوت     يعلمو  هيوأت  يبوه اعضوا   دتوان مي همؤسس -2تبصره 

 يواحودها  التدريس حق، معاف خواهند بود يواحد آموزش ارايهداخل از  يمطالعات

حداکثر توا سوقف   ) ارشد يکارشناس هاي نامه پايانو  يدکتري ها رسالهو  يآموزش

 د.يرا پرداخت نما( در ترم نامه پايانمجاز 

ن يبراسواس قورارداد منعقوده بو    اي  ال حموه  حوق  دتوانو  مي سازمان -4-2-1-4
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 د.يپرداخت نما يعلم هيأته و سازمان به عضو مؤسس

 يمراکو  علمو   يت موال يداخل کشور با تقاضا و حما يفرصت مطالعات -4-2-2

 همؤسسخارج از  يپژوهش

بوا حکوم   ، داوطلوب  يعلمو  هيوأت عضو  يراه مکلف است بمؤسس -4-2-2-1

 د.ياقدام نما، يو ياينسبت به پرداخت کامل حقوق و م ا يت پژوهشيمأمور

ن عضوو  يبراساس قرارداد منعقده بو اي  ال حمه حق دتوان مي سازمان -4-2-2-2

 د.يپرداخت نما يعلم هيأتو سازمان به عضو  يعلم هيأت

و تقا کوار  را، ياز جمله منابع علمالت الزم يسازمان امکانات و تسه -4-2-2-3

 نمايد مي تأمين ياستفاده کننده از فرصت مطالعات يرا برا ...

قات انجوام  يج تحقينشر نتا يدر صورت امکان برا دتوان مي سازمان -4-2-2-4

شورکت در مجوامع    يرا بورا  يو، يشده توسط استفاده کننده از فرصوت مطالعوات  

 د.يام نمانه خود اع يبا ه  يالملل بين يعلم

به انجوام   يعلم هيأت يق اعضايتشو منظور بهه مکلف است مؤسس -4-2-2-5

 يبورا کوه   ايون  فراهم آورد از جملوه  يداتيداخل کشور تمه يدوره فرصت مطالعات

بوه عضوو    يقيه تشوو يک پاي يداخل يفرصت مطالعات ماهه ششگذراندن هر دوره 

 د.ياعطا نما يعلم هيأت

 يزموان اسوتفاده از هور نووع فرصوت مطالعوات      در  يعلم هيأتعضو  -4تذکر 

گور مسوافرت نمووده و از امکانوات     يا کشوور د يو مقاله به شوهر   ارايه يبرا دتوان مي

 د.يمعتبر استفاده نماهاي  شيو هما ها کنفرانسمقاالت در  ارايهمتعارف در 

 يمدت استفاده از فرصت مطالعات -9ماده 

ک و يو خارج از کشور حداقل  داخل و يمدت استفاده از فرصت مطالعات -5-1

 يص شوورا يبنا به تشوخ  يعلم هيأت. عضو باشد مي يليتحص سال نيم دوحداکثر 

ان مدت يا پايانه يفصل تابستان در آلاز م ياز مدت زمان دتوان مي همؤسس يپژوهش

د. قابول ذکور اسوت کوه     يو از فرصت اسوتفاده نما  يبخش عنوان به يفرصت مطالعات

 .باشد مي تابستان بر عهده شخص فصل يمدت زماني ها ه ينه
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 دوخارج از کشور حوداکثر   مدت کوتاه يمدت استفاده از فرصت مطالعات -5-2

 .باشد مي ماه در تابستان

ا بدون حقوق بالفاصله قبل ي ياستحقاق يدرخواست هرگونه مرخص -9تبصره 

 .باشد مي ممنوع يا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي

از نووع   ياز فرصت مطالعات يعلم هيأتکه استفاده عضو يتدر صور -2تبصره 

از خوارج از  يه براساس نمؤسسخارج از  يپژوهش يمراک  علم يت ماليتقاضا و حما

حول   يبورا  يدر فرصوت مطالعوات   يعلمو  هيأتشتر عضو يه باشد و حضور بمؤسس

با  يليتحص سال نيمد دوره تا سه يتکرار و تمد، ص داده شوديتشخ يمساله ضرور

، وزارت علوم فناوريو  يه و موافقت معاونت پژوهشمؤسس تأييدعملکرد و  يبررس

 خواهد بود. پذير امکان فناوريقات و يتحق

 ياجراي نامه شيوه -0ماده 

مشوتمل بور شواخص     ياستفاده از فرصوت مطالعوات   نامه آيين اجرايي نامه شيوه

 ان و نحووه  يو م، ترش درخواسيپذ يازات الزم براين حداقل امتييو تع يازدهيامت

، يالت فرصوت مطالعوات  يبرخوردار از تسوه  يعلم هيأتسپردن تعهد خدمت عضو 

 يپژوهشو ي هوا  اولويوت براسواس   يعلمو  هيأتمشخصات و مختصات برنامه عضو 

آن در  توأثير و نحووه   يان دوره فرصت مطالعاتيپا يگ ارش نهائ ارايهنحوه ، کشور

... توسوط معاونوت   ،.ياز فرصت مطالعوات  يو استفاده بعد ارتقاي، عياستفاده از ترف

، ر علوميوز تصويب بهن و يتدو فناوريقات و يتحق، وزارت علوم فناوريو  يپژوهش

 ات تابعوه ابوال   مؤسسو ه يو د و جهوت اجورا بوه کل   يخواهد رس فناوريقات و يتحق

 .شود مي

، باشود  ياز به انجام طرح پژوهشين يچنانچه در دوره فرصت مطالعات -9تذکر 

آن مشوخص   يکشور بوده و خروجو  فناوريعلم و ي ها اولويتدر  بايست مي طرح

 گردد.

در  يبوه فرصوت مطالعوات    يعلمو  هيوأت اع ام عضو  يبرا ييکشورها -0تذکر 
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 يتفاهم نامه همکارآنها  با فناوريقات و يتحق، ت خواهند بود که وزارت علومياولو

 داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد.

 يه اسوتناد يو ات معتبور بوا نما  يک مقالوه در نشور  يو قل چوا  حودا   -5تذکر 

ک مقالوه  يخارج از کشور و چا  حداقل  يپس از انجام فرصت مطالعات يالملل بين

و  يپوس از انجوام فرصوت مطالعوات     يداخلو  يپژوهشو  -يات معتبور علمو  يدر نشر

 عنووان  بوه ره يو مصروفه اعم از حقوق و لي ها ه ينهمعادل ، يبعد يعلم يسفرها

 .گردد مي نييتع يعدم انجام تعهد رسم خسارت از

 ين استفاده از فرصت مطالعاتيتضم -5ماده 

ا خارج از ياعم از داخل  يدر قبال استفاده از فرصت مطالعات يعلم هيأتعضو 

د که به مدت سه برابر زمان استفاده از يتعهد نما يد به موجب سند رسميکشور با

 ه متبوع خدمت کند.مؤسسفرصت در 

ر يو ل) يق سوند ملکو  يو منوو  بوه توث   ياستفاده از فرصت مطالعات صدور حکم

 ان دو برابور کول   يو بوه م  يتوام با اسناد تجوار  يمحضر يا تعهد کارمندي( منقول

کوه قورار اسوت در طوول مودت       باشد مي يو ارز ياليمصروفه اعم از ري ها ه ينه

تا در ن خواهد شد ييه تعمؤسسافت گردد و مبلغ آن توسط ياستفاده از فرصت در

الو ام بوه    هرگونوه ه بتواند فوار  از  مؤسس، يصورت تخلف از مفاد سند تعهد رسم

ه يو  ان دو برابر کليه به ماجراييق صدور ياز طر، ا با اعالم به دفترخانهيفات و يتشر

ا يو ون خسارات دولت از متعهود و ضوامن   يمصروفه بابت وجه الت ام و دي ها ه ينه

 د.ياخذ نما( يت تضامنيمسؤول) ياکا اشتري يبنحو انفراد ين ويضامن

ت يو فيم راجوع بوه ک  يو اتخاذ تصم يت اخذ سند تعهد رسميمسؤول -3تذکر 

بوا   يق اسناد تجاريتوام با توث يا تعهد کارمندي ين ملکيسند ماخوذه اعم از تضم

 .باشد مي همؤسس

 نظارت بر حسن اجرا -3ماده 

وزارت  فناوريو  يپژوهشبرعهده معاونت  نامه آيينن يا ينظارت بر حسن اجرا
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 است. فناوريقات و يتحق، علوم

 بيتصو -5ماده 

 9، مواده  9خوارج از کشوور مشوتمل بور      ياستفاده از فرصت مطالعات نامه آيين

ده يرس فناوريقات و يتحق، ر علوميوز تأييدبه  31/6/89خ يتذکر در تار 8تبصره و 

 ست.االجرا الزمخ ابال  ياست و از تار

 يفرصوت مطالعوات  ي هوا  دسوتورالعمل و ها  نامه آيينه يکل نامه يينآن يبا ابال  ا

 .گردد مي موجود لغو و بال اثر اعالم
 

کامران دانشجو -فناوريتحقيقات و ، وزير علوم  

 
 

  


