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هدف:
ّذف اص ایي آییي ًبهِ ،هطخع کشدى ًحَُ پزیشش ّستْْب ٍ ضشکت ّبی فٌبٍس هتقبضی استفبدُ اص اهکبًبت ٍ خذهبت هشکض سضذ
فٌبٍسی اعالعبت دس علَم پضضکی داًطگبُ علَم پضضکی ضیشاص هیجبضذ.
تعاريف:
 - 1هشکض سضذ ٍاحذّبی فٌبٍس :سبصهبًی است تحت هذیشیت هتخػعیى حشفِ ای کِ ثب اسایِ خذهبت حوبیتی ثِ دًجبل ایدبد ٍ تَسعِ
کست ٍ کبسّبی خذیذ تَسظ کبسآفشیٌبًی است کِ دس قبلت ٍاحذّبی ًَپبی فعبل  ،دس صهیٌِ ّبی هختلف فعبلیت هی کٌٌذ ٍ اّذاف
اقتػبدی هجتٌی ثش داًص ٍ في داسًذ .دس ایي آییي ًبهِ هشکض سضذ فٌبٍسی اعالعبت دس علَم پضضکی داًطگبُ علَم پضضکی ضیشاص ثِ
اختػبس هشکض سضذ ًبهیذُ هیطَد.

ٍ - 2احذّبی فٌبٍسٍ :احذّبی داسای َّیت حقَقی هستقل اص هشکض سضذ کِ ثب تَخِ ثِ اسبسٌبهِ ٍ یب سبیش اسٌبد قبًًَی دس صهیٌِ
تحقیقبت کبسثشدی ٍ تَسعِ ای ،عشاحی هٌْذسی ،هٌْذسی هعکَس ،اًتقبل فٌبٍسی ،اسائِ خذهبت تخػػی ٍ فعبلیت دس خْت
تدبسی کشدى ًتبیح ٍ تحقیقبت فعبلیت هی ًوبیٌذ .ایي ٍاحذّب ضبهل ضشکتْبی خػَغیٍ ،احذّبی تحقیق ٍ تَسعِ غٌبیع ٍ ،یب
هشاکض تحقیقبتی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ّب یب دستگبُ ّبی اخشایی ّستٌذ.

 - 3دٍسُ پیص سضذ :دٍسُ ای حذاکثش  6هبِّ است کِ دس آى ثِ افشاد یب گشٍّبی هستعذی کِ داسای ایذُ ّبی ًَ ٍ داًص هحَس ّستٌذ،
هطبٍسُ ٍ آهَصضْبی الصم ثشای آضٌبیی ثب ثبصاس ،ضٌبسبیی گشٍُ کبسی ،تثجیت ایذُ کبسی ٍ ایدبد َّیت هستقل حقَقی اسائِ هی ضَد.
دس غَست هَفقیت دس دٍسُ پیص سضذٍ ،احذّبی ًَپب هی تَاًٌذ هتقبضی عقذ قشاسداد ثب هشکض سضذ ضًَذ .صهبى ایي د ٍسُ ثب تػَیت
هذیش هشکض سضذ تب  9هبُ قبثل توذیذ است.

 - 4دٍسُ سضذ :دٍسُ ای است حذاکثش  3سبلِ کِ عی آى ٍاحذّبی فٌبٍس هستقش دس هشکض سضذ ثِ هعیبسّبی سضذ یبفتگی دست یبفتِ ٍ
پس اص آى اص هشکض سضذ خبسج هی ضًَذ .صهبى ایي دٍسُ ثب تػَیت ضَسای هشکض تب  5سبل قبثل توذیذ است.

 -5ضَسای هشکض سضذ  :ضَسایی هتطکل اص هذیشاى ٍ کبسضٌبسبى هتخػع دس حَصُ ّبی هشتجظ ثب فعبلیت هشکض سضذ کِ ثشای تػَیت خظ
هطی ٍ سیبست ّب ،پیطٌْبد ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ،تػَیت غالحیت استقشاس ٍاحذّبی فٌبٍس ٍ تعییي سقف اعتجبس خذهبتی ٍ تحقیقبتی
ٍاحذّبی فٌبٍس هغبثق اسبسٌبهِ تطکیل هی ضَد.
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ماده -1معيارهاي پذيزش در دوره پيص رضد
پزیشش ٍاحذّبی فٌبٍس دس دٍسُ ّبی هشکض ثِ عَس کلی ثشاسبس پٌح هعیبس اغلی ریل غَست هی پزیشد.
 - 1اّذاف ٍ ایذُ هحَسی
 ٍخَد اّذاف هذٍى ٍ عجقِ ثٌذی ضذُ دس قبلجْبی استبًذاسد هَخَدً ٍ ،یض ٍخَد ایذُ ای خبظ کِ هحَس فعبلیتْبی آتیٍاحذ فٌبٍس قشاس خَاّذ گشفت ،کبهالً ضشٍسی است  .ایي ایذُ ّب هی ثبیست اص ًظش اخشایی ٍ اقتػبدی اهکبى پزیش ٍ هَسد
ًیبص کطَس ثَدُ ،هتکی ثِ فٌبٍسی ٍ قبثل تدبسی سبصی ثبضذ ٍ دس چبسچَة هحَسّبی هَسد حوبیت ایي هشکض قشاس گیشد.
 - 2ضبخع ّبی عوَهی
 دس قسوت ضبخع ّبی عوَهی ،تشکیت اعضبء ،هیضاى حضَس فعبل آًْب ،اًتظبسات ٍاحذ اص هشکض ٍ هیضاى فعبلیت سَدهٌذایطبى دس هشکض هَسد اسصیبثی قشاس هی گیشد.
 - 3هطخػبت فٌی عشح
 دس ایي قسوت کبدس فٌی ٍ سیبست گشٍُ دس تبهیي داًص فٌیًَ ،آٍسی عشح ،سغح فٌبٍسی ،هیضاى ٍاثستگی عشح ثِ هٌبثعخبسخی ٍ هضیت فٌبٍسی هَسد ًظش ثش خبیگضیي ّبی هَخَد ثشسسی هی گشدد.
 - 4هَاسد حقَقی ٍ قبًًَی
-

استبًذاسّب ٍ هدَصات هشتجظ ثب عشح ٍ ّوچٌیي هبلکیت ّبی هعٌَی ثجت ضذُ ٍ ّوچٌیي سیبست ٍاحذ دس ایي خػَظ
ثشسسی هی ضَد.

 - 5هطخػبت اقتػبدی ٍ عشح تدبسی:
 ٍاحذّبی فٌبٍس دس هشحلِ پزیشش ،هی ثبیست اعالعبت ٍ دیذگبُ ّبی خَد سا پیشاهَى هحػَل ،ثبصاس ٍ اثعبد هبلی آى دسقبلت یک عشح تدبسی ٍ هغبلعِ اهکبى سٌدی اقتػبدی اسائِ دٌّذ.
ماده  -2تعهدات واحدهاي فناور در دوره پيص رضد:
 .1حضَس پَیبی اعضبی فعبل دس هدوَعِ ٍ تالش دس خْت تثجیت ایذُ ٍ ضٌبخت ثبصاس
 .2اسائِ ثشًبهِ کبسی ٍ صهبًجٌذی حضَس اعضبی فعبل
 .3سعبیت ضئًَبت کبسی ٍ اخالقی دس هشکض سضذ
 .4هعشفی ًوبیٌذُ تبم االختیبس ثِ هشکض خْت اًدبم کلیِ اهَس اداسی
 .5ضشکت دس دٍسُ ّب ٍ کبسگبّْبی آهَصضی ٍ هطبٍسُ ّبی ثشًبهِ سیضی ضذُ
 .6توشکض فعبلیتْب ثش سٍی ایذُ هحَسی
 .7اسائِ گضاسش پیطشفت کبس ثِ غَست سِ هبِّ
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ماده  -3تعهدات مزکش رضد در قبال واحدهاي فناور مستقز در دوره پيص رضد
ٍ .1احذّبی فٌبٍس پزیشفتِ ضذُ دس دٍسُ پیص سضذ هی تَاًٌذ پس اص پزیشش ثِ هذت ضص هبُ دس فضبی عوَهی پیص ثیٌی
ضذُ هستقش ضًَذ .ایي هذت دس غَست تػَیت سئیس هشکض سضذ تب هذت 9هبُ قبثل توذیذ خَاّذ ثَد.
ٍ .2احذّبی فٌبٍس هستقش هی تَاًٌذ اص خذهبت قبثل اسائِ هحذٍدی دس عَل ایي دٍسُ ثِ هٌظَس اًدبم فعبلیتْبی هَسد تَافق ٍاحذ
فٌبٍس ٍ هشکض سضذ ،ثش اسبس سقف اعتجبسات حوبیتی گشٍُ ثْشُ هٌذ گشدًذ.

معزفی دوره رضد
ماده  -4معيارهاي پذيزش در دوره رضد
اسصیبثی ٍاحذّبی فٌبٍس ثشای ٍسٍد ثِ دٍسُ سضذ ثِ هٌظَس اعویٌبى اص سضذ ٍ تحقق ایذُ آًْب ،اسصیبثی عولکشد هذیشیت هشاکض سضذ ٍ
تػوین گیشی دس خػَظ ٍسٍد ثِ هشحلِ سضذ ،توذیذ هشحلِ پیص سضذ ٍ یب خشٍج اص هشکض ثش اسبس هعیبسّبی اغلی ریل غَست هی
گیشد:
 .1پَیبیی  /سبختبس ٍ سبصهبى ٍاحذّبی فٌأٍس
 .2سضذ ٍاحذ فٌبٍس اص لحبػ فٌی ٍ تَسعِ فٌبٍسی
 .3سضذ اقتػبدی ( هبلی  /ثبصاس )

ماده  -5تعهدات واحدهاي فناور در دوره رضد
 .1اسائِ ثشًبهِ عولیبتی ٍاحذ فٌبٍس
 .2اسائِ گضاسش پیطشفت کبس ٍ هقبیسِ ثب ثشًبهِ صهبًی ثِ غَست سِ هبِّ ثِ هشکض
 .3تػشیح دس خػَظ استجبط ٍاحذ فٌبٍس ثب هشکض دس کلیِ هستٌذات ٍ هکبتجبت
 .4پشداخت ّضیٌِ ّبی خذهبت دسیبفت ضذُ دس هَعذ هقشس (عذم پشداخت ثِ هَقع هٌدش ثِ فسخ قشاسداد خَاّذ ضذ)
 .5گضاسش لیست پشداخت ثیوِ ٍ سبیش عَاسؼ هشثَط ثِ کبسکٌبى ٍاحذ ثِ غَست هبّبًِ ثِ هشکض
 .6گضاسش تغییشات عوذُ دس سْبهذاساى ،هیضاى سْبم ٍ صهیٌِ ّبی اغلی فعبلیت ٍاحذ ثِ هشکض
 .7سعبیت هقشسات ٍ قَاًیي دٍلتی ٍ سعبیت ضئًَبت کبسی ٍ اخالقی دس هشکض
 .8حضَس پَیبی اعضبی فعبل ٍاحذ دس عَل دٍسُ دس هدوَعِ ٍ تالش دس خْت تثجیت ایذُ ٍ ضٌبخت ثبصاس
 .9اسائِ ثشًبهِ کبسی ٍ صهبى ثٌذی حضَس دس هشکض سضذ
 .10هعشفی ًوبیٌذُ ای تبم االختیبس اص عشف ٍاحذ ثِ هشکض سضذ خْت اًدبم کلیِ اهَس اداسی
 .11ثْشُ گیشی اص یک هطبٍسُ علوی دس صهیٌِ تخػػی اعالم ضذُ ٍ ّوچٌیي ثِ کبسگیشی ًیشٍّبی هتخػع ٍ ثب هْبست کبفی دس
اًدبم اهَس تحقیقبتی ٍ پشٍطُ ّب
ّ .12وکبسی ثب هذیشیت هشکض دس اسصیبثی سضذ علوی ٍ هذیشیتی کِ ثش اسبس ثشًبهِ اسائِ ضذُ تَسظ ٍاحذ اًدبم هیگیشد.
 .13ضشکت دس دٍسُ ّب ٍکبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ هطبٍسُ ثشًبهِ سیضی ضذُ ثِ عَس فعبل
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 .14استفبدُ اص فشم یکسبى هشکض سضذ ضبهل ًبم ٍ آسم هشکض سضذ ٍ ٍاحذ هشثَعِ دس کبست ٍیضیت ٍاحذ ،سشثشگْب ٍ هکبتجبت ٍاحذ
هغبثق فشهت اسائِ ضذُ تَسظ هشکض

ماده  -6حمايت مزکش رضد اس واحدهاي فناور مستقز در رضد
ٍ .1احذ فٌبٍس پزیشفتِ ضذُ دس هشحلِ دٍم هی تَاًذ پس اص پزیشش تب هذت  3سبل دس فضبی پیص ثیٌی ضذُ هستقش ضَد .ایي
هذت ثش اسبس ایذُ هحَسی ٍ ًظش کبسضٌبسی تعییي خَاّذ ضذ . .صهبى ایي دٍسُ ثب تػَیت ضَسای هشکض تب  5سبل قبثل توذیذ
است.
ٍ .2احذّبی فٌبٍس هی تَاًٌذ اص کلیِ خذهبت قبثل اسائِ دس عَل هذت ایي دٍسُ ثِ هٌظَس اًدبم فعبلیتْبی هَسد تَافق ٍاحذ ٍ هشکض
سضذ ،ثش اسبس سقف اعتجبسات حوبیتی ثْشُ هٌذ گشدًذ.

ماده  -7مزاحل پذيزش
هشاحل ٍ سًٍذ پزیشش دس هشکض ثِ غَست صیش هیجبضذ:
 .1هشاخعِ غبحت ایذُ ثِ هشکض ٍ تکویل فشم ثجت ًبم
 .2ثشسسی کبسضٌبسی ٍ اٍلیِ هذاسک تَسظ ثخص کبسضٌبسی
 .3اسائِ عشح کست ٍ کبس ٍ تذٍیي آى
 .4ثشسسی ٍ تػوین گیشی دس ضَسا
 .5پزیشش دس دٍسُ پیص سضذ یب سضذ ٍ اًعقبد قشاسداد
ماده  -8باسنگزي آيين نامه
ّش گًَِ اغالح ٍ تغییش دس ایي آییي ًبهِ ثِ پیطٌْبد هذیش هشکض ٍ تػَیت ضَسای هشکض اهکبًپزیش خَاّذ ثَد.
ماده  -9ایي آییٌٌبهِ دس  9هبدُ دس تبسیخ  1389/5/7دس ًطست ضَسای هشکض سضذ داًطگبُ علَم پضضکی ضیشاص ثِ تػَیت سسیذ.
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