
 آیین نامه اجرایی ماموریت های پژوهشی و انتقال فن آوری

 

ثیه المللی ي اوتمبل فه آيری آییه وبمٍ  َبی ثٍ مىظًر ارتمبء تًان پژيَشی محممیه سبسمبن ي افشایش َمىبری

َیئت  22/22/66تجصزٌ در جلسٍ مًرخ  3مبدٌ  5ثب  اجرایی ماموریت های پژوهشی و انتقال فن آوری

 امىبی سبسمبن سبسمبن مطزح ي تصًیت شذ.

 تعریف: -1ماده 

مبمًریت پژيَشی ثٍ مبمًریتی اطالق می گزدد وٍ محمك در راستبی ارتمبی تًاومىذی ثزای اوجبم يظبیف پژيَشی، 

 می ي پژيَشی خبرج اس وشًر اعشام می گزدد.اوتمبل فه آيری ي یب اوجبم تحمیمبت مشتزن ثٍ یىی اس مزاوش عل

 اهداف -2ماده 

 ارتمبء داوش ي تجبرة محممیه سبسمبن ي اعتالی جبیگبٌ سبسمبن در سطح ثیه المللی -2-2

ومه ثٍ حل مشىالت علمی ي فىی وشًر اس طزیك ثزلزاری ارتجبطبت علمی ي فىی ي اوجبم وبرَبی پژيَشی  -2-2

 ثب مزاوش علمی معتجز دویب.

 آشىبیی ي استفبدٌ اس دستبيرد َب ي داوش فىی ي امىبوبت ي ريشُبی وًیه علمی، تحمیمبتی ي فه آيری -2-3

 وُبدیىٍ وزدن َمىبری َبی علمی مىطمٍ ای ي ثیه المللی سبسمبن ثزای اوتمبل فه آيری ثٍ داخل وشًر. -2-4

 شرایط استفاده ار ماموریت پژوهشی و فن آوری: -3ماده 

 ئیذ ضزيرت مبمًریت تًسط ومیتٍ فىی مًسسٍ مزثًطٍأیی متمبضی ي تآس وبررضبیت ا -3-2

مًضًع شزوت در مبمًریت ثب تخصص فزد متمبضی تطبثك داشتٍ ثبشذ ي درراستبی اوجبم يظبیف تحمیمبت  -3-2

 يی ثبشذ.

 ثبشذ.مًضًع مبمًریت پژيَشی متمبضی ثب تًاومىذیُبی مزوش علمی پذیزوذٌ ارتجبط تخصصی داشتٍ  -3-3

 مًافمت ثب مبمًریت متمبضی در شًرای ثیه الملل سبسمبن -3-4

 



 :شرایط عمومی -4ماده 

ي تب لجل اس ثبسگشت اس مبمًریت ومی تًاوذ اس مزخصی استحمبلی ي  محمك در حیه مبمًریت پژيَشی -4-2

 مزخصی ثذين حمًق استفبدٌ ومبیذ.

ُت تصًیت وُبیی ثٍ دفتز ارتجبطبت علمی ي در خًاست يمذارن متمبضیبن تًسط مًسسٍ مزثًطٍ ج -4-2

 َمىبری ثیه المللی سبسمبن ارائٍ می گزدد.

 نحوه پرداخت مقرری به محقق: -5ماده 

ممزری ارسی ثٍ داروذٌ مبمًریت پژيَشی خبرج اس وشًر ثب معزفی وبمٍ ثٍ ثبوه ي ثزاسبس جذيل مصًة  -5-2

 يسارت علًم، تحمیمبت ي فه آيری تعلك می گیزد.

محل تبمیه ممزری ارسی مبمًر حمًق يمشایبی متمبضی ثًدٌ ي وسزی آن اس محل درآمذَبی اختصبصی  -5-2

 سبسمبن/ مًسسٍ ججزان خًاَذ شذ.

ثلیط رفت ي ثزگشت داروذٌ مبمًریت پژيَشی ثٍ وشًر ممصذ، ثیمٍ ديران مبمًریت ي عًارض خزيج اس  -5-3

 وشًر يی پزداخت خًاَذ شذ.

اس وشًرَبی ممصذ وٍ اخذ يیشای آوُب مستلشم مزاجعٍ ثٍ وشًر ثبلث است، َشیىٍ ثلیط  : ثزای آن دست2ٍتجصزٌ

 یىجبر رفت ي ثزگشت، َشیىٍ یىجبر عًارض خزيجی اس وشًر ي َشیىٍ ریبلی اخذ يیشا ویش پزداخت می شًد.

ثبن، متمبضی ياجذ : در صًرت محذيدیت اعتجبری ثزای تبمیه َشیىٍ َب ي یب تبمیه َشیىٍ مبمًریت تًسط میش3تجصزٌ

شزایط می تًاوذ ثب دریبفت حمًق ي مشایبی وبمل ي مًافمت سبسمبن اس فزصت مبمًریت پژيَشی ي فه آيری             

 ثُزٌ مىذ گزدد.


