
 دانشگاه یزد پژوهشی واحدهای نامه مدیریتیوهش 

 َدف :1مادٌ 
 ،زاًكگاُ یعزپػٍّكی ٍاحسّای ػولکطز ٍ قیَُ هسیطیت ؾاظی قلاف ٍ تؿْیل -

 ٍاحسّای پػٍّكی زاًكگاُ یعز، یگطایکوک تِ اضتقای ػولکطز ٍ هأهَضیت -

 زاًكگاُ یعز. ؼاًٍت پػٍّف ٍ كٌاٍضیتا حَظُ ه ٍاحسّای پػٍّكیتكطیح ًحَُ تؼاهل  -

 

 ياحدَای پژيَطی تعاریف :2مادٌ 
 زض ظهیٌِ ترههی هؼیي شیل یک پػٍّكکسُ/هطکع پػٍّكی  یک گطٍُ پػٍّكی گیطی)ؿیط ضؾوی(: ّؿتِ اٍلیِ قکلّؿتِ پػٍّكی 

 هؼیيزض ظهیٌِ ترههی شیل یک پػٍّكکسُ/هطکع پػٍّكی تطیي ٍاحس پػٍّكی گطٍُ پػٍّكی: کَچک

 گطٍُ پػٍّكی هطتثظ 2زاضای حساقل ٍاحس پػٍّكی : پػٍّكیهطکع 

 گطٍُ پػٍّكی هطتثظ 3زاضای حساقل  ٍاحس پػٍّكی پػٍّكکسُ:

  

 صاب مسؤيلیه ياحدَای پژيَطیوحًٌ اوتي  ضرایط :3مادٌ 

 ٍاحس پػٍّكی ٍضؼیت هجَظ ػٌَاى اتالؽ 1کٌٌسُ اتالؽتأییس 3اهتیاظ-2حق هسیطیت

 ضئیؽ ضئیؽ زاًكگاُ ٍ اهتیاظ اجطایی حق هسیطیت ضئیؽ زاًكگاُزضنس  40تا  35
 قغؼی

پػٍّكکسُ/هطکع 

ی
پػٍّك

 4هؼاٍى ضئیؽ زاًكگاُ اهتیاظ اجطاییحق هسیطیت ضئیؽ زاًكگاُ ٍ  5زضنس 15تا  10 

 انَلی ؾطپطؾت ضئیؽ زاًكگاُ حق هسیطیت ضئیؽ زاًكگاُ ٍ اهتیاظ اجطایی زضنس 40تا  35

 تسٍ تأؾیؽ اًساظیهؿؤٍل ضاُ ضئیؽ زاًكگاُ اهتیاظ اجطایی

 لـَ هجَظ لـَ كؼالیت - -

ی قغؼی هسیط ضئیؽ زاًكگاُ ٍ اهتیاظ اجطایی حق هسیطیت ضئیؽ زاًكگاُ زضنس 15تا  10
گطٍُ پػٍّك

 

 انَلی ؾطپطؾت ضئیؽ زاًكگاُ اهتیاظ اجطایی

 تسٍ تأؾیؽ اًساظیهؿؤٍل ضاُ هؼاٍى پػٍّف ٍ كٌاٍضی اهتیاظ پػٍّاًِ

 لـَ هجَظ لـَ كؼالیت - -

 ّؿتِ پػٍّكی - اًساظیهؿؤٍل ضاُ پػٍّف ٍ كٌاٍضیهؼاٍى  اهتیاظ پػٍّاًِ
 ؾال تَزُ ٍ زض نَضت ضضایت اظ ػولکطز، قاتل توسیس ذَاّس تَز. 2هست پیكٌْاز هؼاٍى پػٍّف ٍ كٌاٍضی تطای ّا تِ نسٍض اتالؽ 1
 اهَض كٌاٍضی ٍ تأییس هؼاٍى پػٍّف ٍ كٌاٍضی ذَاّس تَز.هاِّ تِ پیكٌْاز هسیط  6ّای ظهاًی پطزاذت حق هسیطیت اظ هحل تاالؾطی ٍاحس پػٍّكی ٍ زض تاظُ 2
( تِ پیكٌْاز هسیط اهَض 55ٍّاًِ ههَب ؾال ًاهِ پػقیَُ 1جسٍل  42زض ضزیق زض ؾال اهتیاظ  5( ٍ اهتیاظ پػٍّاًِ )تا ؾالّط ًینزض  ؾاػت 100اهتیاظ اجطایی )تا  3

 پػٍّف ٍ كٌاٍضی ذَاّس تَز. كٌاٍضی ٍ تأییس هؼاٍى
 زاًكگاُ زاضای ؾَاتق پػٍّكی زضذكاى تاقس. ػضَ ؿیط ّیأت ػلویتَاًس هؼاٍى پػٍّكکسُ/هطکع پػٍّكی هی 4
 حق هسیطیت ٍی قاتل پطزاذت اؾت.یس ضئیؽ ٍاحس پػٍّكی تا کؿط اظ یزضنس تؼییي قسُ پؽ اظ تأ 5

 

 سیس ياحدَای پژيَطی: ضرایط تأ4مادٌ 
 ٍاحس پػٍّكیاضائِ تطًاهِ تَجیْی زض ظهیٌِ كؼالیت  -

 كؼالیت ٍاحس پػٍّكیكطاّن آٍضزى اهکاًات الظم قاهل كضای كیعیکی ٍ تجْیعات آظهایكگاّی زض ظهیٌِ  -

 ّای زٍلتی ٍ ؿیطزٍلتی هغاتق ضَاتظاضقٌاؾاى نٌایغ ٍ ؾاظهاىٍ هسیطاى/کهؼطكی حساقل پٌج پػٍّكگط هطتثظ قاهل اػضای ّیأت ػلوی،  -

 ّط گطٍُ پػٍّكی هؼطكی یک ًلط تِ ػٌَاى پػٍّكگط قاذم -

یاكتِ ٍ ؾِ زؾتاٍضز پػٍّكی )قاهل اذتطاع یا اکتكاف زاضای تأییسیِ اظ حساقل ؾِ عطح پػٍّكی پایاىزاضای پػٍّكگط قاذم تایس  :1تبصرٌ 

 قَز.پػٍّكی چاج قسُ زض ًكطیات هؼتثط( تاقس. عطح کالى هلی هؼازل زٍ عطح پػٍّكی هحؿَب هی-هطاجغ شیهالح یا هقالِ ػلوی

 العاهی اؾت. هطتثظیاكتِ )هجطی یا ّوکاض انلی( ٍ حساقل زٍ زؾتاٍضز پػٍّكی یک عطح پػٍّكی پایاى ،تطای ؾایط پػٍّكگطاى: 2تبصرٌ 
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 سیس ي تبدیل يضعیت ياحدَای پژيَطیأصدير مجًز تمراحل : 5 مادٌ

 تهَیة زض قَضای پػٍّكی پطزیؽ/زاًكکسُ هؿتقل )زض نَضت لعٍم( -

 پػٍّكی زاًكگاُتهَیة زض قَضای  -

 تهَیة زض قَضای گؿتطـ زاًكگاُ -

 تهَیة زض قَضای زاًكگاُ -

  3اًساظی ٍاحس پػٍّكی هغاتق هازُ ًاهِ ٍ نسٍض اتالؽ ضاُتلاّناًؼقاز  -

 اًساظیتهَیة زض ّیأت اهٌای زاًكگاُ زض نَضت هَكقیت زٍضُ ضاُ -

 قَز.(هی نطكا ایي هطحلِ پایاًی اًجام ،ای تثسیل ٍضؼیتگؿتطـ آهَظـ ػالی )تطقَضای اضؾال تقاضا تطای تهَیة زض  -
 

 پژيَطی َایياحد مسؤيلیهيظایف ي اختیارات  :6دٌ ما
 ،ّا زض چاضچَب ضَاتظ هطتَعِ ٍ اّساف ٍاحس پػٍّكیّسایت اهَض ٍ ًظاضت تط حؿي اجطای كؼالیتازاضُ ٍ  -

 ،هاّیاًِ( ٍ اضؾال نَضتجلؿات تِ هؼاًٍت پػٍّف ٍ كٌاٍضی زاًكگاُپػٍّكی )حساقل تِ نَضت ٍاحس تطگعاضی هٌظن جلؿات قَضای  -

ّای پػٍّكی تا ًلط اظ اػضای گطٍُ 2ّای پػٍّكی، ٍ اًساظی، هسیطاى گطٍُقَضای ٍاحس پػٍّكی قاهل ضئیؽ/ؾطپطؾت/هؿؤٍل ضاُ :3 تبصرٌ

 اتالؽ هؼاٍى پػٍّف ٍ كٌاٍضی ذَاّس تَز.

 ،ّا، نٌایغ ٍ هطاکع پػٍّف ٍ كٌاٍضی زاذل ٍ ذاضج اظ کكَض زض چاضچَب هقطضات زاًكگاُؤثط تا ؾاظهاىتطقطاضی اضتثاط ٍ ّوکاضی هؿتوط ٍ ه -

 ،ّای پػٍّكی تقاضاهحَضعطح ٍ ػقس قطاضزاز پطٍپَظال تسٍیي ٍ تهَیةتطای  هَقغ ٍ هؿتوطتِ پیگیطی -

 ،آهَظقی هطتثظ ّایّای پػٍّكی، ذسهات هكاٍضُ ٍ تطگعاضی کاضگاًُظاضت تط حؿي اًجام عطح -

 ،ّای ٍاحس پػٍّكیآهَذتگاى زض كؼالیتجصب هكاضکت اػضای ّیأت ػلوی، زاًكجَیاى تحهیالت تکویلی ٍ زاًف -

 ،ّای هطتثظ تِ هطاکع ًَآٍضی ٍ كٌاٍضیؾاظی كٌاٍضی اظ عطیق ّسایت ًتایج پػٍّفتَلیس ٍ تجاضیکوک تِ  -

 پؿازکتطی ،ّای هغالؼاتیّا، جصب كطنتّا ٍ جكٌَاضُكٌاٍضی اظ جولِ حضَض زض ًوایكگاُّای هؼاًٍت پػٍّف ٍ تطًاهِهكاضکت هؤثط زض  -

 ،الوللیجصب گطًت تیيٍ ّای هطتثظ، ًاهِّا، تاظزیسّا، پیگیطی تلاّنّا/ضؾالًِاهِحوایت اظ پایاى هحَض،ٍ زاًكجَی زکتطی پػٍّف

 ،ّای زاًكگاٍُ زض ضاؾتای اٍلَیت هست ٍ تلٌسهست ٍاحس پػٍّكیزض قالة تطًاهِ هیاى پطٍغُ ضاّثطزیعطاحی ٍ اجطای یک یا چٌس  -

 ،)ضًٍَقت تِ هسیطیت اهَض كٌاٍضی( ٍاحس پػٍّكیتسٍى تاض هالی تیطًٍی  اهضای کلیِ هکاتثات -

 ،تِ هؼاًٍت پػٍّف ٍ كٌاٍضی زاًكگاُ)حؿة ًیاظ( ٍ هَضزی  ؾاالًِّای ػولکطز اضائِ گعاضـتکویل ٍ اضؾال كطم اضظیاتی ٍاحسّای پػٍّكی ٍ  -

 حضَض هؤثط زض قَضای پػٍّف ٍ كٌاٍضی پطزیؽ/زاًكکسُ ٍ زاًكگاُ، -

هسیط اهَض كٌاٍضی زاًكگاُ هؿؤٍل ًظاضت تط حؿي  تـییط یاتس.ؾاالًِ  ًاهِتلاّنتَاًس زض هی هتقاتلٍ تؼْسات اذتیاضات  ،ٍظایق :4 تبصرٌ

 ذَاّس تَز. ًاهِ هصکَضاجطای تلاّن
 

 ياحدَای پژيَطی : مىابع مالی7مادٌ 
 ترهیم زضآهسّای زاًكگاُ ًاهِزض چاضچَب آییي هٌؼقسُقطاضزازّای  % تاالؾطی50 -

 ایذسهات آظهایكگاّی ٍ هكاٍضُ -

 ّای آهَظقیّا ٍ کاضگاُفتطگعاضی ّوای -

 اًتكاضات -

 حقیقی ٍ حقَقی هالی ذیطیيٍ ؿیط هالی ّایجلة حوایت -

 ًاهِاضچَب تلاّنزض چ( ّای ضاّثطزیاجطای پطٍغُگطا )نَضت هأهَضیتتِزاًكگاُ  اػتثاض حوایتی -

ای اذتهانی زاًكگاُ یعز ٍاضیع قَز تایس تِ حؿاب زضآهسّ یزضآهس تجع زٍ ضزیق آذط کِ ضَاتظ ذال ذَز ضا زاضًس، ؾایط هٌاتغ :5 تبصرٌ

 گیطز. زض چاضچَب ضَاتظ زض اذتیاض ٍاحس پػٍّكی قطاض تا
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 کردَسیىٍوحًٌ : 8مادٌ 
پػٍّكی ٍ تأییس هؼاٍى پػٍّف ٍ كٌاٍضی زاًكگاُ، زض ضاؾتای هَاضز شیل زض ٍاحس تَاًس تا تهَیة قَضای هٌاتغ هالی ٍاحس پػٍّكی هی

 چاضچَب ضَاتظ ّعیٌِ قَز:

 ػلوی(،ّای اكعاضّای ترههی ٍ گعاضـتأهیي هٌاتغ ػلوی هَضزًیاظ ٍاحس پػٍّكی )کتاب، ًطم -

 ،ٍ لَاظم ههطكی هَضزًیاظ ذطیس تجْیعات آظهایكگاّی/پػٍّكی یا هیساًی ؿیطههطكی -

یا  تأهیي هٌاتغ اًؿاًی هَضزًیاظ )زض چاضچَب ضَاتظ هؼاًٍت ازاضی ٍ هالی زاًكگاُ(ٍ  3هؿؤٍلیي ٍاحس پػٍّكی تط اؾاؼ هازُ جثطاى ذسهات  -

 یا پطزاذت تِ زاًكجَیاى زکتطی ٍ پػٍّكگطاى پؿازکتطی ٍ كطنت هغالؼاتی ،زاًكگاُ( کاض زاًكجَیی )زض چاضچَب ضَاتظ هؼاًٍت زاًكجَیی

 ذطیس ذسهات ترههی، آظهایكگاّی، کاضگاّی، ٍ كٌاٍضی اعالػات هَضزًیاظ، -

 ...(،ّا ٍ ضٍیسازّای ٍاحس پػٍّكی )تاظزیس، کاضگاُ ترههی، ؾویٌاض ٍ ؾرٌطاًی ػلوی، ًوایكگاُ ٍ ّای اجطای تطًاهِّعیٌِ -

 .ٍاحس پػٍّكی الوللیّای تؼاهالت تیيّعیٌِ -
 

 ياحدَای پژيَطیي تعییه اعتبار حمایتی  ارزیابی: 9مادٌ 
تط اؾاؼ )اػتثاض حوایتی زاًكگاُ اظ ٍاحس پػٍّكی اظ ضطب هیاًگیي اهتیاظات زٍ ؾال قثل نَضت ؾاالًِ اضظیاتی قسُ، ٍ ٍاحسّای پػٍّكی تِ

، زض اذتیاض ضئیؽ ٍاحس ّای ضاّثطزیپطٍغُهاتیي، نطكا تطای پیكثطز ًاهِ كیزض ضطیة ضیالی پػٍّاًِ هحاؾثِ ٍ زض قالة تلاّن (هؼیاضّای ظیط

 گیطز.پػٍّكی قطاض هی

 ،ّا، ذسهات هكاٍضُ ٍ هٌْسؾی ٍ ...(ّا ٍ کاضگاُ، تطگعاضی ّوایفقطاضزازّا)اظ هحل  ٍاحس پػٍّكیکل زضآهس  -

 ،الوللیجصب گطًت تیي -

 (،ٍ ٍاتؿتگی زاًكگاُ یعز ًام ٍاحس پػٍّكیتا زضج )ثثت اذتطاع ٍ تأییسیِ ػلوی  -

 ،ّای ضاّثطزی(ٍیػُ پطٍغُ)تِ هست ٍ تلٌسهستّای کَتاُزضنس تحقق تطًاهِ -

 ،پػٍّكی ٍ اجطای ههَتات آىٍاحس تطگعاضی هؿتوط جلؿات قَضای  -
 

 (1)پیًست  داوطگاَیخدمات مطايرٌ برين/فىايری/َای پژيَطی: گردش کار طرح11مادٌ 

آى تیف اظ اهَض كٌاٍضی، ٍ  هسیط/ٍ كٌاٍضی ؼاهالت کَچک یا هتَؾظ تَؾظ هؼاٍى پػٍّفتا ؾقق هثلؾ ه زاًكگاّیتطٍى ّایقطاضزاز عطح -

 تالهاًغ اؾت. ًام ٍاحس پػٍّكی زض قطاضزاز زضجقَز ٍ زضنَضت ػسم هحسٍزیت کاضكطهای ذاضجی، تأییس هیزاًكگاُ  ئیؽتَؾظ ض

)پػٍّكگط ت ػلوی ٍ ػضَ ّیأ ،ػٌَاى کاضكطهاػٍّكی تِاهَض كٌاٍضی ٍ ضییؽ ٍاحس پ تَؾظ هسیطزاًكگاّی تطٍىّای قطاضزاز زاذلی عطح -

 قَز.ٍاحس قطایظ( تِ ػٌَاى هجطی هٌؼقس هی

ٍ ضػایت ضَاتظ هٌسضج زض قاًَى هٌغ هساذلِ ٍظضاء ٍ ًوایٌسگاى هجلؿیي ٍ کاضهٌساى زٍلت زض هؼاهالت زٍلتی ٍ کكَضی  العاع :6بصرٌ ت

 .تط ػْسُ هجطی عطح اؾت ،1337زیواُ ؾال  22ههَب 
 

 : يظایف ي تعُدات معايوت پژيَص ي فىايری داوطگا11ٌمادٌ 
 زاًكگاُ ٍ ٍظاضت ػتق،اذص هجَظ انَلی یا قغؼی ٍاحسّای پػٍّكی زض  ٍؾیؽ پیگیطی تقاضای تأ -

 یت ٍاحسّای پػٍّكی،تط كؼالٍ اضظیاتی هؿتوط ًظاضت  -

 ّای زاًكگاُ،زض چاضچَب ضَاتظ ٍ هحسٍزیت كیزاًكگاّی ٍاحسّای پػٍّتطٍىطاضزازّای هالی قحقَقی ٍ ازاضی، اهَض تِ هَقغ اًجام   -

 تا ضٍؾای ٍاحسّای پػٍّكی )حساقل ّط ؾِ هاُ یکثاض(یكثطز اهَض پتطگعاضی جلؿات هٌظن  -

 ػٍّكی كؼال،پ ٍاحسّایتطای اضتقای ّای تكَیقی اتراش ؾیاؾت -

 آًْا،حل هكکالت کوک تِ ّای ترههی ٍ ّا ٍ ترفّا، زاًكکسُتؼاهالت ٍاحسّای پػٍّكی تا پطزیؽ تَجِ تِ -

 الوللی،زض ؾغح اؾتاًی، هلی ٍ تیي ، نٌایغ، ٍ ترف ذهَنیّا، ًْازّاٍاحسّای پػٍّكی تا ؾاظهاىكطاّن کطزى قطایظ تطای اضتثاط هؤثط  -

 ضَاتظ ههَبًاهِ ٍ تلاّنحوایت هالی اظ ٍاحسّای پػٍّكی زض چاضچَب  -

كگاُ 21/12/1356 تثهطُ زض جلؿِ هَضخ 6هازُ ٍ  11ًاهِ زض ایي قیَُ  ؾت.ٍ اظ ایي تاضید قاتل اجطاة ضؾیس تِ تهَی قَضای پػٍّف ٍ كٌاٍضی زًا


