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فصل اٍل :کلیات
ماده  )1اًجوي تطىلی است تا هاّیت پژٍّطی وِ تِ هٌظَس ساهاىدّی فؼالیتّای پژٍّطی عالب خاهؼِ دس
چاسچَب ایي آییيًاهِ تطىیل ضذُ ٍ تِ فؼالیت هیپشداصًذ.
ماده )2اّداف اًجوي عبارت است از:
 .1ضٌاسایی استؼذادّای ػلوی ٍ صهیٌِ ساصی تشای ضىَفایی ،تشاًگیختي خاللیت ػلوی پژٍّطی عالالب
ٍ داًصآهَختگاى ٍ تْشُهٌذی اص تَاًایی آًاى؛
 .2تمَیت ٍ گستشش سٍحیِ پشسطگشی ،آصاداًذیطیً ،مذ ٍ هٌاظشُ ػلوی هثتٌی تش آهَصُّای اسالهی؛
 .3حفظ ٍ تمَیت سٌتّای پژٍّطی حَصُّای ػلویِ؛
 .4افضایص هطاسوت ٍ سلاتت عالب دس فؼالیتّای ػلوی پژٍّطی خوؼی ٍ ًْادیٌِ ساصی آى؛
 .5تؼویك داًص ٍ تیٌص ػلوی عالب تا تأویذ تش تْشُهٌذی اص تَاى پژٍّطی اػضای وادس ػلوی ،هحمماى
ٍ اساتیذ؛
 .6تمَیت استثاط ػلوی تا ضخػیتّای ػلوی ٍ هحمماى حَصُ ٍ آثاس آًْا؛
 .7تحىین پیًَذّای ػلوی پژٍّطی خاهؼِ تا هشاوض پژٍّطی ٍ هداهغ ػلوی وطَس ٍ خْاى؛
ً .8طش ٍ تشٍیح آثاس ٍ دستاٍسدّای پژٍّطی.
ماده  )3هحَرّای فعالیت علوي پژٍّشي اًجوي عبارتٌد از:
 .1تشگضاسی خلسات هٌاظشُ ٍ ًمذ ػلوی؛
ّ .2ناًذیطی ٍ ًطستّای تخػػی؛
 .3هغالؼات ٍ پژٍّصّای ػلوی؛
 .4تاصدیذّا ٍ اسدٍّای ػلوی؛
 .5تَلیذ ٍ اًتطاس ًطشیات ٍ هدالت ػلوی؛
 .6تشگضاسی واسگاُّای ػلوی پژٍّطی؛
 .7سایش فؼالیتّای ػلوی پژٍّطی تا هَافمت هؼاًٍت پژٍّطی.
ماده  )4عالب ضاغل تِ تحػیل دس سغح سِ ٍ چْاس ٍ فاسؽالتحػیالى فؼال خاهؼِ هیتَاًٌذ دس اًدوي ػضَ ضًَذ.
تبصرُ :1عالب هوتاص سغح دٍ خاهؼِ تا هؼشفی هؼاًٍت آهَصضی هیتَاًٌذ دس اًدوي ػضَ ضًَذ.
تبصرُ :2ضخػیتّای ػلوی وِ همام ػلوی آًاى دس صهیٌِ داًص اًدوي حائض اّویت است تا پیطٌْاد ضَسای
اًدوي ٍ تػَیة وویسیَى اًدويّا تِ ػٌَاى ػضَ افتخاسی اًدوي اًتخاب هیضًَذ.
ماده  )5شرایط تشکیل اًجوي بِ شرح زیر هيباشد:
ٍ .1خَد سضتِ تحػیلی هشتثظ ،تا اًدوي دس خاهؼِ؛
ٍ .2خَد حذالل  15هتماضی دس یه سضتِ؛
 .3هَافمت گشٍُ ػلوی پژٍّطی هشتثظ تا تأسیس اًدوي؛
 .4تأییذ ٍ غذٍس هدَص تأسیس اًدوي تَسظ هؼاٍى پژٍّطی.
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ماده ٍ )6ظایف اعضای اًجوي عبارت است از:
 .1حضَس دس هدوغ ػوَهی؛
 .2تالش تشای تحمك اّذاف اًدوي؛
 .3هطاسوت دس تشًاهِّای ػلوی اًدوي؛
 .4اًدام فؼالیتّای پژٍّطی تشای اًدوي؛
 .5پشّیض اص فؼالیتّای غٌفی ٍ سیاسی دس اًدوي.

فصل دٍم :ارکاى ٍ ٍظایف اًجوي
ماده  )7ارکاى اًجوي عبارتاًد از:
 .1هدوغ ػوَهی؛
 .2ضَسای اًدوي ػلوی پژٍّطی؛
 .3دتیش اًدوي ػلوی پژٍّطی؛
ً .4اظش اًدوي ػلوی پژٍّطی.
ماده  )8هدوغ ػوَهی اص گشدّوایی اػضای اًدوي تِ غَست ػادی ّش ًین سال یىثاس تطىیل هیضَد.
تبصرُ  :1خلسات هدوغ ػوَهی تا حضَس هذیش ول اهَس پطتیثاًی یا هذیش اداسُ هشتَعِ تِ ًوایٌذگی ٍی تطىیل هیگشدد.
تبصرُ :2هدوغ ػوَهی فَقالؼادُ ،تٌاتش تطخیع ضَسای اًدوي تطىیل هیضَد.
تبصرُ :3تشای سسویت خلسات هدوغ ػوَهی ػادی یا فَقالؼادُ حضَس اوثشیت هغلك (ًػف تؼالٍُ یه) اػضا ٍ
تشای تػَیة ّش هَضَع ،سأی هَافك اوثشیت ًسثی حاضشیي دس خلسِ ضشٍست داسد.
ماده ٍ )9ظایف هجوع عوَهي عبارت است از:
 .1اًتخاب اػضای ضَسای اًدوي ٍ یه ًفش تِ ػٌَاى ًاظش فؼالیتّای اًدوي تشای هذت دٍ سال؛
 .2استواع گضاسش ضَسای اًدوي ٍ تػوینگیشی دس هَسد پیطٌْادّای آًاى؛
 .3اسائِ پیطٌْاد تشًاهِّا ٍ فؼالیتّای اًدوي؛
 .4پیطٌْاد اًحالل اًدوي تِ وویسیَى اًدويّا؛
 .5ػضل ٍ لثَل استؼفای ًاظش ٍ اػضای ضَسای اًدوي.
ماده  )10ضَسای اًدوي هتطىل اص  5ػضَ هیتاضذ وِ تَسظ هدوغ ػوَهی تا اوثشیت ًسثی آساء اًتخاب هیضًَذ.
تبصرُ :هدوغ ػوَهی تِ غَست ّنصهاى  2ػضَ ػلیالثذل سا ًیض اًتخاب هیوٌذ.
ماده  )11شرایط داٍطلباى عضَیت در شَرای اًجوي عبارت است از:
 .1داًصآهَختگی یا اضتغال تِ تحػیل دس سضتِ هشتَط ٍ حذالل دس سغح سِ؛
تبصرُ :داًصآهَختگاى یا عالب سایش سضتِّا هطشٍط تِ فؼالیت پژٍّطی هتٌاسة تا سضتِ وِ هَسد تأییذ
هؼاًٍت پژٍّطی تاضذ ،هیتَاًٌذ داٍعلة ػضَیت دس ضَسای اًدوي تاضٌذ.
 .2ػذم ػضَیت دس ضَسای اًدويّای دیگش؛
 .3ػضَیت دس اًدوي ػلوی پژٍّطی.
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ماده ٍ )12ظایف ٍ اختیارات شَرای اًجوي عبارت است از:
 .1خزب ٍ پزیشش اػضای خذیذ اًدوي؛
 .2تشًاهِسیضی ٍ اخشای تشًاهِّای اًدوي؛
ً .3ظاست تش فؼالیتّای اًدوي؛
 .4اًتخاب یىی اص اػضای ضَسای اًدوي تِ ػٌَاى دتیش اًدوي تِ هذت دٍ سال ٍ اػالم آى تِ هؼاًٍت
پژٍّطی ٍ وویسیَى اًدويّا؛
 .5تشلشاسی استثاط هستوش تا سایش اًدويّای ػلوی پژٍّطی خاهؼِ ٍ سایش هشاوض ػلوی تا ّواٌّگی ٍ
تأییذ هؼاًٍت پژٍّطی؛
 .6پیطٌْاد تشًاهِّای اًدوي دس خاسج اص خاهؼِ ٍ ػشغِ تیيالوللی تِ وویسیَى اًدويّا؛
 .7پیطٌْاد ػضَیت افتخاسی ضخػیتّای ػلوی تِ وویسیَى اًدويّا؛
 .8تػَیة ضَاتظ ٍ همشسات داخلی اًدوي؛
ّ .9وىاسی ٍ استثاط هستوش تا گشٍُ پژٍّطی ریستظ؛
 .11تْشُهٌذی اص گشٍُ آهَصضی ریستظ؛
 .11تطىیل واسگشٍُّای ػلوی دس غَست ضشٍست؛
 .12تشگضاسی خلسات هدوغ ػوَهی؛
 .13اسائِ گضاسش ػولىشد تِ هدوغ ػوَهی؛
 .14اسائِ گضاسش ػولىشد تِ هذیش ول اهَس پطتیثاًی؛
 .15پیطٌْاد تشًاهِ ٍ تَدخِ ساالًِ اًدوي تِ هذیش ول اهَس پطتیثاًی.
ماده  )13حذالل یه هاُ لثل اص پایاى هذت لاًًَی فؼالیت ضَسای اًدوي ،ایي ضَسا هَظف تِ تطىیل هدوغ
ػوَهی تشای تشگضاسی اًتخاتات دٍسُ خذیذ ٍ ،اسائِ غَست خلسِ آى تِ هؼاٍى پژٍّطی هیتاضذ.
ماده ٍ )14ظایف دبیر اًجوي عبارت است از:
 .1تشگضاسی ٍ اداسُ خلسات ضَسای اًدوي؛
 .2پیگیشی ٍ ًظاست تش اخشای هػَتات ضَسای اًدوي؛
 .3ضشوت دس خلسات ضَسای دتیشاى اًدويّای ػلوی پژٍّطی خاهؼِ؛
 .4اسائِ گضاسش دٍسُای ٍ هَسدی تِ ضَسای اًدوي؛
 .5اًدام ولیِ اهَس هالی ٍ اداسی اًدوي؛
 .6حفظ ٍ ًگْذاسی اهَال اًدوي.
ماده ً )15اظش اًدوي اص هیاى اػضا تَسظ هدوغ ػوَهی تا اوثشیت ًسثی آساء اًتخاب هیضَد.
ماده ٍ )16ظایف ًاظر اًجوي عبارت است از:
ً .1ظاست ٍ تشسسی فؼالیتّای پژٍّطی اًدوي ٍ اسائِ گضاسش آى تِ هدوغ ػوَهی؛
ً .2ظاست تش هسائل هالی ٍ ّضیٌِّای اًدوي ٍ اسائِ گضاسش آى تِ هدوغ ػوَهی؛
 .3حضَس دس خلسات ضَسای اًدوي تذٍى حك سأی؛
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فصل سَم :کویسیَى اًجويّا
ماده  )17ترکیب اعضای کویسیَى بِ شرح زیر هيباشد:
 .1هؼاٍى پژٍّطی (سئیس)؛
 .2هذیش ول اهَس پطتیثاًی (دتیش)؛
 .3یىی اص هؼاًٍاى آهَصضی پژٍّطی هذاسس تخػػی تا تؼییي هؼاٍى پژٍّطی؛
 .4دتیشاى اًدويّا.
ماده ٍ )18ظایف رئیس کویسیَى عبارت است از:
 .1تأییذ هَضَع ٍ صهاى خلسات وویسیَى؛
 .2اداسُ خلسات؛
ً .3ظاست تش حسي اخشای هػَتات.
ماده ٍ )19ظایف دبیر کویسیَى عبارت است از:
 .1پیطٌْاد هَضَع ٍ صهاى خلسات تِ سئیس وویسیَى؛
 .2تٌظین خلسات؛
 .3تٌظین ٍ پیگیشی حسي اخشای هػَتات؛
 .4اسائِ گضاسش ػولىشد اًدويّا تِ سئیس وویسیَى.
ماده ٍ )20ظایف کویسیَى اًجويّا بِ شرح زیر است:
 .1تشسسی پیطٌْاد عشحّای هطتشن اًدويّا ٍ تػَیة آى؛
 .2ایداد ّواٌّگی ٍ سسیذگی تِ هسائل اًدويّا؛
 .3تشسسی ػولىشد اًدويّا؛
 .4تشسسی ٍ تػَیة پیطٌْاد ػضَیت افتخاسی ضخػیتّای ػلوی؛
 .5تشسسی پیطٌْاد هدوغ ػوَهی دس خػَظ اًحالل اًدوي.

فصل چْارم :تأسیس ٍ اًحالل اًجويّا
ماده  )21فرایٌد تأسیس اًجوي بِ شرح زیر است:
 .1اسائِ دسخَاست وتثی تَسظ حذالل ً 5فش اص هتماضیاى تطىیل اًدوي تِ هذیش ول اهَس پطتیثاًی؛
 .2اخز هَافمت گشٍُ ػلوی پژٍّطی هشتثظ تَسظ هذیش ول اهَس پطتیثاًی دس خػَظ تأسیس اًدوي؛
 .3تأییذ ٍ غذٍس هدَص تطىیل اًدوي تَسظ هؼاٍى پژٍّطی؛
 .4ثثت ًام حذالل  15داٍعلة ٍاخذ ضشایظ تشای ػضَیت؛
 .5تشگضاسی هدوغ ػوَهی ٍ اًتخاب اػضای ضَسای اًدوي.
ماده  )22اًحالل اًدوي تا تػَیة وویسیَى اًدوي ّا یا تا پیطٌْاد هىتَب ٍ هستذل هذیش ول پطتیثاًی
پژٍّطی ،تأییذ هؼاٍى پژٍّطی ٍ تػَیة ضَسای پژٍّص غَست هیگیشد.
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فصل پٌجن :حوایت از اًجويّا
ماده  )23هؼاًٍت پژٍّطی هَظف تِ تأهیي ًیاصّای اٍلیِ اًدويّا ٍ حوایت اص آًْا هیتاضذ.
ماده ّ )24شگًَِ ػمذ لشاسداد اًدويّا تایذ تَسظ هذیش ول پطتیثاًی پژٍّطی تأییذ ضَد.
ماده  )25حوایتّای تطَیمی اص اػضای فؼال اًدويّا هغاتك دستَسالؼول پیطٌْادی هؼاًٍت پژٍّطی وِ تِ
تػَیة ضَسای پژٍّص خَاّذ سسیذ ،غَست هیگیشد.
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