تىام ذسا
آییه وامٍ تزگشاری کارگاٌ َا ی آمًسضی زاوطگاٌ ماسوسران

مقسمٍ :

ثِ هٌظَر ارتمبی تَاًوٌذی ّبی ػلوی ٍ پژٍّطی اػضبی ّیبت ػلوی ٍ ثِ رٍسرسبًی اطالػبت ػلوی ٍ فٌی
جبهؼِ اًذیطوٌذ داًطگبّی یب اجزایی  ،آییي ًبهِ ثزگشاری وبرگبُ یب دٍرُ ّبی آهَسضی داًطگبُ هبسًذراى ثِ
ضزح سیز تذٍیي ٍ در تبریخ  1391/5/23ثزای اجزا در ضَرای پژٍّطی داًطگبُ هَرد تصَیت لزار گزفت :

مازٌ  -1اَساف تزگشاری کارگاٌ َای آمًسضی

 - 1- 1ووه ثِ تَسؼِ ٍ تؼویك ػلَم در وطَر
 - 2- 1ارائِ آخزیي دستبٍردّبی آهَسضی ٍ پژٍّطی
 - 3- 1ایجبد ثستزی هٌبست جْت اًتمبل تجزثیبت هحممیي ٍ داًطوٌذاى
 - 4- 1ایجبد ثستزی هٌبست جْت آهَسش تجْیشات سخت افشاری ٍ ًزم افشاری
 - 5- 1ارتمبی هْبرت ّبی فٌی ٍ تزٍیج فزٌّگ ػلوی جبهؼِ
 - 6- 1ارتمبی سطح آگبّی ٍ ثْزُ ٍری اًذیطوٌذاى داًطگبّی یب اجزایی
مازٌ  -2ارسبل فزم تىویل ضذُ ثزگشاری وبرگبُ آهَسضی پس اس تبییذ گزٍُ آهَسضی ٍیب پژٍّطی ضَرای
پژٍّطی داًطىذُ ثْوزاُ ولیِ هستٌذات اس طزیك هؼبًٍت پژٍّطی داًطىذُ ثِ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری
داًطگبُ جْت تصوین گیزی ًْبیی
مازٌ  -3زتیز ي مسرس تزگشاری کارگاٌ

پس اس تصَیت ٍ هَافمت ثب ثزگشاری وبرگبُ در گزٍُ آهَسضی ٍ یب پژٍّطی داًطىذُ هزثَطِ  ،حىن دثیز
وبرگبُ تَسط هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ ٍ حىن هذرس یب هذرسیي تَسط دثیزوبرگبُ صبدرخَاّذ
ضذ.
مازٌ  -4يظایف زتیز تزگشاری کارگاٌ

 -1-4ارائِ پیطٌْبد ثزًبهِ ثزگشاری وبرگبُ

 -2-4تطىیل ٍ ّذایت جلسبت السم ثزای ّوبٌّگی در ثزگشاری وبرگبُ
 -3-4ثزآٍرد ّشیٌِ ّبی ثزگزاری وبرگبُ
ّ -4-4وبٌّگی ّبی السم در پزداخت حك الشحوِ ّبی ػَاهل اجزایی ٍ ػلوی وبرگبُ
ّ -5-4وبٌّگی در اًجبم هىبتجبت
 -6-4اهضبی گَاّی ضزوت ثصَرت هطتزن ثب هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ
 -7-4ثزًبهِ ریشی السم در اهز تجلیغبت ٍ اطالع رسبًی
ّ -8-4وبٌّگی السم ثب هذرس یب هذرسیي ثزای تذریس در وبرگبُ
 -9-4پذیزش هسئَلیت هبلی  ،اداری ٍ حمَلی در ثزگشاری وبرگبُ
تجصزُ  :1دثیز اس ػضَ ّیبت ػلوی گزٍُ آهَسضی هزثَطِ ٍ هذرس یب هذرسیي اس داًطگبُ  ،سبیز داًطگبّْب
ٍهزاوش پژٍّطی وطَر اًتخبة خَاٌّذ ضذ .

مازٌ  -5گشارش جبهغ ثْوزاُ هستٌذات ٍ ًتبیج ارسیبثی پس اس ثزگشاری وبرگبُ اس طزیك هؼبًٍت پژٍّطی
داًطىذُ ثِ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ ارائِ خَاّذ ضذ

هبدُ  -6ػولىزد هبلی حذاوثز ثِ هذت  15رٍس پس اس ثزگشاری وبرگبُ اس طزیك هؼبًٍت پژٍّطی داًطىذُ ثِ
هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ ارسبل خَاّذ ضذ

مازٌ  -7تسَیِ حسبة ًْبیی هبلی پس اس تبییذ گشارش ػولىزد تَسط هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ
صَرت خَاّذ پذیزفت.

مازٌ -8حمایت مالی زاوطگاٌ زر تزگشاری کارگاٌ آمًسضی تصًرت سیز ذًاَس تًز :

 -1-8حوبیت هبلی هؼبدل ّ 500شار تَهبى در ثزگشاری وبرگبُ ّبی داخلی ٍ استبًی

 -2-8حوبیت هبلی هؼبدل ّ 700شار تَهبى در ثزگشاری وبرگبُ ّبی هٌطمِ ای
 -3-8حوبیت هبلی هؼبدل (1یه هیلیَى) تَهبى در ثزگشاری وبرگبُ ّبی هلی
 -4-8حوبیت هبلی هؼبدل ( 1/5یه ٍ ًین هیلیَى ) تَهبى در ثزگشاری وبرگبُ ّبی ثیي الوللی
هجبلغ پیطٌْبدی ثب تَجِ ثِ تؼذاد افزاد ضزوت وٌٌذُ در وبرگبُ آهَسضی هطبثك ًظز ضَرای پژٍّطی
داًطگبُ تب سمف هجبلغ فَق تؼییي ٍ پزداخت خَاّذ ضذ
تثصزٌّ : 2شیٌِ ّبی هبساد ثز حوبیت هبلی داًطگبُ اس هتمبضیبى ضزوت در وبرگبُ یب حبهیبى هبلی هزثَطِ
تبهیي گزدد .

تثصزٌّ : 3شیٌِ خزیذ هَاد  ،تجْیشات آسهبیطگبّی ٍ یب پذیزایی ا سهحل حوبیت هبلی داًطگبُ لبثل پزداخت
خَاّذ ثَد .
تجصزُ : 4درآهذ حبصل اس ثزگشاری وبرگبُ ثِ داًطىذُ یب گزٍُ پژٍّطی ػَدت دادُ هی ضَد تب ثب ّوبٌّگی
گزٍُ آهَسضی یب گزٍُ پژٍّطی هزثَطِ جْت ارتمبی ویفی اهَرات آى گزٍُ ٍ داًطىذُ ّشیٌِ گزدد .
مازٌ َ -9شیىٍ َای پزسىلی تزگشاری کارگاٌ آمًسضی تصًرت سیز ذًاَس تًز :
َشیىٍ َای پزسىلی تزگشاری کارگاٌ اس محل اعتثار حمایتی زاوطگاٌ  ،حق ثثت وام یا حامیان مالی قاتل پززاذت
ذًاَس تًز

 -1-9حق الشحمٍ مسرس ي زتیز کارگاٌ
َشیىٍ َای پزسىلی تزگشاری کارگاٌ اس محل اعتثار حمایتی زاوطگاٌ  ،حق ثثت وام یا حامیان مالی تصًرت سیز
قاتل پززاذت ذًاَس تًز :
سمت تزگشارکىىسٌ
مسرس

زتیز

تزگشاری زر سطح

تزگشاری زر

تزگشاری زر

زاوطگاٌ ي استان

سطح مىطقٍ

سطح ملی ي تیه المللی

تا  3تزاتز تٍ اسای َز

تا  4تزاتز تٍ اسای َز

تا  5تزاتز تٍ اسای َز

ساعت تسریس

ساعت تسریس

ساعت تسریس

8

10

12

تثصزٌ  :5میشان حق الشحمٍ معازل ساعت حق التسریس اعضای محتزم َیات علمی ي تزای اعضای غیز َیات
علمی معازل استازیار پایٍ یک محاسثٍ ذًاَس ضس
تثصزٌ  :6زر صًرتی کٍ زي مسرس تصًرت مطتزک کارگاٌ آمًسضی را تزگشار ومایىس  50زرصس تٍ میشان حق
الشحمٍ جسيل مازٌ  ( 8حق الشحمٍ مسرس ) افشيزٌ ذًاَس ضس ي مثلغ تصًرت مسايی یا تًافق تٍ آن َا پززاذت
ذًاَس گززیس .
 -2-9حق الشحمٍ کارضىاسان ي زیگز عًامل اجزایی تا گشارش زتیز کارگاٌ حساکثز تا  50زرصس زریافتی زتیز
کارگاٌ قاتل پززاذت ذًاَس تًز  .تا تعساز  20وفز ضزکت کىىسٌ یک وفز ي اس  21وفز تا  40وفز ضزکت کىىسٌ زر
کارگاٌ زي وفز تٍ عىًان عًامل اجزایی زر وظز گزفتٍ می ضًوس .
تثصزٌَ : 7شیىٍ اعتثار جذب ضسٌ جُت تزگشاری کارگاٌ ( حمایت زاوطگاٌ  ،حق ثثت وام ،حامیان مالی ي  )...تزای
َشیىٍ َای پزسىلی  ،پذیزایی  ،تثلیغات ي  ...تا وظز زتیز تزگشاری کارگاٌ تالماوع می تاضس .
مازٌ  -10کلیٍ يجًٌ زریافتی جُت تزگشاری کارگاٌ آمًسضی تایس تٍ حساب ضمارٌ  0108780016008عُسٌ تاوک
ملی ضعثٍ مزکشی تاتلسز اعالمی تًسط معايوت پژيَص ي فىايری زاوطگاٌ ياریش گززز  .معزفی َز حساب زیگزی
ماوىس حساب زاوطکسٌ َا  ،پژيَطکسٌ َا ي  ...ترلف محسًب می ضًز  .زرآمس ماساز جُت کمک تٍ اوجام امًرات
پژيَطی سیز وظز گزيٌ آمًسضی مزتًطٍ ي ریاست زاوطکسٌ َشیىٍ ذًاَس ضس .

ایه آئیه وامٍ زر  10مازٌ ي  7تثصزٌ زر جلسٍ مًرخ  1391/5/23ضًرای پژيَطی زاوطگاٌ تٍ تصًیة وُایی رسیس
ي سپس تٍ استىاز وامٍ ضمارٌ

/14671ز 31/91مًرخ  1391/9/14زفتز رئیس زاوطگاٌ زر جلسٍ َیات رئیسٍ

محتزم زاوطگاٌ زر تارید  1391/9/6تٍ تصًیة وُایی رسیس .

