ؽيَُ ًبهِ ايجبد ؽزكتّبي داًؼ ثٌيبى
ويژه دانشگبههب و واحدهبي پژوهشي و اعضبي هیبت علمي وزارت علوم ،تحقیقبت و فنّبوري
مقدمه
ثِ هٌظَر اعتفبدُ ّزچِ ثيؾتز اس ظزفيتّب ٍ تَاًبييّبي هَجَد در داًؾگبُّب ٍ هَعغبت پضٍّؾي هَرد تبييذ
ٍسارت ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌّبٍري ٍ اػضبي ّيبت ػلوي آًْب ٍ تحقق اّذاف ثزًبهِ چْبرم تَعؼِ اقتقبدي،
اجتوبػي ٍ فزٌّگي كؾَر (ثٌذ الف هبدُ  ٍ 48هبدُ  51قبًَى ثزًبهِ چْبرم) ؽزكتّبي داًؼثٌيبى ثب ؽزايظ سيز
ايجبد هيؽًَذ:
ؽزكت داًؼثٌيبى ثِ ؽزكتي گفتِ هيؽَد كِ اس  1%تب  100%عْبم آى هتؼلق ثِ يك داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي
ٍ يب اس  51تب  100درفذ آى هتؼلق ثِ اعضبي هیبت علمي داًؾگبُّب يب ٍاحذّبي پضٍّؾي ثبؽذ .در فَرتي كِ
عْبم داًؾگبُ كوتز اس  50%ثبؽذ ؽزكت داًؼثٌيبى خقَفي اعت ٍ در غيز ايٌقَرت ؽزكت داًؼ ثٌيبى
دٍلتي اعت.
اهداف
 -1ايجبد سهيٌِ ثِ كبرگيزي ّزچِ ثيؾتز تَاًبييّبي داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي و اعضبي هیبت علمي در
جبهؼِ
 -2تجبري عبسي يبفتِّبي پضٍّؾي
 -3تزغيت ّيئت ػلوي داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي ثزاي فؼبليتّبي ثيؾتز در رفغ ًيبس جبهؼِ ٍ اهكبى
افشايؼ درآهذ اػضبء ّيئت ػلوي
 -4افشايؼ درآهذّبي اختقبفي داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي
زمینههبي فعبلیت
 -1اًجبم پضٍّؼّبي كبرثزدي ٍ تَعؼِاي

 -2ارائِ خذهبت تخققي ٍ هؾبٍرُاي (خذهبت ػلوي ،تحقيقبتي ٍ فٌي)
 -3تَليذ هحقَالت ثب فٌّبٍري ًَيي(تَعؼِ فٌّبٍري)
 -4اًجبم خذهبت ًظبرتي ثز پزٍصُّبي پضٍّؾي ،اجزائي ٍ هؾبٍرُاي
 -5ارايِ خذهبت تَعؼِ كبرآفزيٌي
 -6ايجبد هزاكش رؽذ ٍ خذهبت ايجبد ٍ تَعؼِ كغت ٍ كبر
 -7ارايِ خذهبت تَعؼِ هحقَل جذيذ
 -8ارايِ خذهبت ايجبد ٍ تَعؼِ خَؽِ ّبي كغت ٍ كبر
 -9تؾخيـ فزفت ّبي كبرآفزيٌي
 -10اًجبم خذهبت تَعؼِ فٌّبٍري
 -11اًجبم خذهبت ٍرٍد كغت ٍ كبرّب ثِ ثبسار ثيي الولل ٍ جْبًي كزدى آًْب
 -12ثزًبهِ ريشي ٍ اجزاي عزحْبي تَعؼِ كبرآفزيٌي در عغَح هلي ،هٌغقِ اي ٍ هحلي
انواع شركتهبي دانشبنیبن
ؽزكتّبي داًؼثٌيبى ثِ دٍ دعتِ كلي تقغين هي ؽًَذ:
 -1ؽزكت ّبيي كِ فقظ اػضبي ّيبت ػلوي هبلك آى ّغتٌذ ٍ  -2ؽزكت ّبيي كِ داًؾگبُ ّب ًيش
هبلكيت دارًذ.
الف -در فَرتي كِ عْبم داًؾگبُ كوتز اس  50%ثبؽذ ،ؽزكت داًؼثٌيبى ،ؽزكتي خقَفي اعت كِ ثبيذ تبثغ
قبًَى تجبرت ثبؽذ ٍ در ادارُ ثجت ؽزكتّب ثجت ؽَد .داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي هيتَاًٌذ ثز عجق قبًَى
ّيئت اهٌبءّب پظ اس تقَيت ّيئت اهٌبء در ؽزكتّبي خقَفي عْبهذار ثبؽٌذ ٍ در ثٌذ الف هبدُ  48قبًَى
ثزًبهِ چْبرم ًيش ثِ دٍلت اجبسُ دادُ ؽذُ اعت كِ سهيٌِ عبس ٍ حبهي تؾكيل ؽزكتّبي غيزدٍلتي تَعؼِ
فٌّبٍري ٍ ؽزكتّبي خذهبت هٌْذعي ثبؽذ.

ة -درفَرتيكِ عْبم داًؾگبُ  50%يب ثيؾتز ثبؽذ ،ؽزكت داًؼثٌيبى ،ؽزكتي دٍلتي اعت .در ثٌذ الف هبدُ
 154قبًَى ثزًبهِ عَم تَعؼِ كِ در هبدُ  51قبًَى ثزًبهِ چْبرم ًيش تٌفيذ ؽذُ اعت ،داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي
پضٍّؾي دٍلتي هقَة هيتَاًٌذ پظ اس تقَيت ّيئت اهٌب ؽزكت دٍلتي تبعيظ كٌٌذ هؾزٍط ثِ ايٌكِ:
· خذهبت ايي ؽزكتّب فزفبً در هحذٍدُ تحقيقبت ٍ خذهبت ػلوي ٍ فٌي ثبؽذ ٍ داًؾگبُ را اس اّذاف
افلي آهَسؽي ٍ پضٍّؾي خَد دٍر ًكٌذ.
· حذاكثز  49%عْبم ؽزكت ،هيتَاًذ ثِ اػضبي ّيئت ػلوي ،كبرؽٌبعبى پضٍّؾي ،تكٌغيٌْب ٍ كبركٌبى
ّوبى داًؾگبُ يب هزكش تحقيقبتي تؼلق ثگيزد.
· اسبسنبمه نمونه و يب خبص هريك از شركتهبي دانشبنیبن دولتي و در هريك از دانشگبههب يب
مراكس تحقیقبتي به پیشنهبد معبونت برنبمهريسي و نظبرت راهبردي ريبست جمهوري به
تصويب هیئت وزيران ميرسد.
· عْبهذاراى ٍ ؽزكت داًؼثٌيبى دٍلتي اس هحذٍديت قبًَى هٌغ هذاخلِ ٍسراء ٍ ًوبيٌذگبى هجلظ ،دٍلت
ٍ كبرهٌذاى دٍلت در هؼبهالت دٍلتي ٍ كؾَري هقَة  1337/10/22هغتثٌب ّغتٌذ.
· ؽزكت ّبي داًؼثٌيبى ثب هبلكيت  100درفذ اػضبي ّيبت ػلوي داًؾگبُّب ٍ هَعغبت پضٍّؾي هَرد
تبييذ ٍسارت ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌّبٍري تبثغ قبًَى تجبرت ثَدُ ٍ ثز اعبط قَاًيي هذكَر ٍ ثب حوبيت
دٍلت تؾكيل هيؽًَذ.
· ّز گًَِ هؼبهلِ داًؾگبُّب ٍ هزاكش آهَسػ ػبلي دٍلتي ثب ايي گًَِ ؽزكتّب هوٌَع اعت ٍ كليِ
قزاردادّبي ايي ؽزكتّب ثؼذ اس پبيبى قزارداد ثب تبييذ ٍسارت ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌّبٍري ثز رٍي ٍةگبُ
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داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي پظ اس تقَيت اهكبى تبعيظ ؽزكتّبي داًؼثٌيبى در آيييًبهِ هبلي ٍ
هؼبهالتي خَد در ّيئت اهٌبء هيتَاًٌذ ؽزٍع ثِ تؾكيل ؽزكتّبي داًؼثٌيبى كٌٌذّ .ز ؽزكت داًؼثٌيبى ثِ
پيؾٌْبد تؼذادي اس اػضبء ّيئت ػلوي ٍ تقَيت داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي تبعيظ خَاّذ ؽذ ٍ يب تَعظ
داًؾگبُ ٍ ٍاحذ پضٍّؾي ثِ اػضبء ّيئت ػلوي پيؾٌْبد هيؽَد .داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي ثِ فَرتْبي
سيز هيتَاًٌذ در ؽزكتّبي داًؼثٌيبى عْبهذار ثبؽٌذ:
 -1ثِ جْت اػتجبر داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي ثخؾي اس عْبم ؽزكت داًؼثٌيبى ثِ ًبم داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي
هيؽَد( .حذاقل )5%
 -2ثِ دليل اعتفبدُ اس هَرد يب هَارد هؾخقي اس يبفتِّبي پضٍّؾي داًؾگبُ ثب ٍاحذ پضٍّؾي در ؽزكت ،ثخؾي
اس عْبم ؽزكت ثب تَافق عْبهذاراى (داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي ٍ ديگز عْبهذاراى حقيقي يب حقَقي) ثِ ًبم
داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي هيؽَد (در ّز هَرد اعتفبدُ ثٌب ثز ارسػ هَضَع اعتفبدُ ؽذُ ،عْبم هزثَعِ هيتَاًذ
اس  1%تب  100%ثبؽذ).
 -3ثِ ػلت عزهبيِگذاري هغتقين داًؾگبُ ثخؾي اس عْبم ؽزكت داًؼثٌيبى ثِ ًبم داًؾگبُ اعت( .درفذ
هتٌبعت ثب هيشاى عزهبيِگذاري اعت).
 -4ثِ جْت خذهبت ديگزي كِ داًؾگبُ ثِ ؽزكت داًؼثٌيبى ارائِ هيدّذ ثخؾي اس عْبم ثِ ًبم داًؾگبُ هي-
ؽَد (هتٌبعت ثب هيشاى خذهبت)
 -5اگز ؽزكت داًؼثٌيبى دٍلتي ثبؽذ ثذٍى ًيبس ثِ ارائِ ّيچ خذهبتي حذاقل  50%عْبم ثِ ًبم داًؾگبُ يب ٍاحذ
پضٍّؾي اعت.
ّ -6ز داًؾگبُ در عبل ًخغت هيتَاًذ يك ؽزكت هبدر تخققي راُاًذاسي كٌذ.
 -7ايجبد ايي ؽزكتّب ثب ّوكبري ؽْزداريّب يب هؾبركت داًؾگبُّبي هٌغقِ در اٍلَيت هيثبؽذ.
تبصره:1ؽزكت داًؼثٌيبى ثقَرت ؽزكتي ٍ هغتقل اس تؾكيالت داًؾگبُ ادارُ هيؽَد ٍ داًؾگبُ ثِ هيشاى
عْبهي كِ در ؽزكت داًؼثٌيبى دارد در هذيزيت آى تبثيز گذار اعت ٍ در عَد ٍ ضزر آى ؽزيك اعت.

تبصره  :2عبسهبىّبي حقَقي (خقَفي يب دٍلتي) خبرج اس داًؾگبُ هتٌبعت ثب هيشاى عزهبيِگذاري خَد هي-
تَاًٌذ عْبهذار ؽزكت داًؼثٌيبى ثبؽٌذ( .ؽكلگيزي ؽزكتّبي داًؼثٌيبى ثب هؾبركت فٌبيغ دٍلتي يب
خقَفي ٍ دعتگبُّب ٍ عبسهبىّبي اجزائي در هَفقيت آًْب تبثيز دارد ).در فَرتي كِ ثيؼ اس  50%عْبم ايٌگًَِ
ؽزكتّب دٍلتي ثبؽذ ثبيذ ثِ تقَيت ّيبت ٍسيزاى ثزعذ.
تبصره :3رييظ ٍ هؼبًٍيي داًؾگبُ ٍ ٍاحذ پضٍّؾي در سهبى تقذي هغئَليت هيتَاًٌذ عْبهذار ؽزكتّبي
داًؼثٌيبى ثؾًَذ ٍ ،ليكي ّيبت هذيزُ ٍ هذيز ػبهلي ايٌگًَِ ؽزكتّب را تب سهبى تقذي هغئَليت ًويتَاًٌذ
داؽتِ ثبؽٌذ.
تبصره :4در ؽزكتّبي داًؼثٌيبى خقَفي اػضبء ّيئت ػلوي داًؾگبُّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي هتٌبعت ثب
هيشاى ٍقتگذاري ٍ ًَع فؼبليت در ؽزكت (ػالٍُ ثز اًجبم ٍظبيف داًؼ ثٌيبى) يب هتٌبعت ثب هيشاى هؾبركت در
هبلكيت فكزي هَضَػي كِ در ؽزكت اعتفبدُ هيؽَد ٍ يب هتٌبعت ثب هيشاى عزهبيِگذاري ٍاقؼي(ًِ اعوي) كِ
در ؽزكت دارًذ ،عْبهذار هيؽًَذ.
تبصره :5در ؽزكتّبي داًؼثٌيبى خقَفي ،افزاد حقيقي داخل يب خبرج اس داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي (غيز اس
اػضبء ّيئت ػلوي) هيتَاًٌذ ثِ داليل خبؿ ٍ يب ؽزايغي كِ داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي تؼييي هيكٌذ ،فبحت
ثخؾي اس عْبم ثؾًَذ.
تبصره  :6ثزاي ايجبد ؽزكتّبي داًؼ ثٌيبى كِ اػضبي ّيبت ػلوي فذ در فذ هبلكيت را دارًذً ،يبسي ثِ
تقَيت داًؾگبُ ًيغت ٍ احزاس ػضَيت ػلوي هتقبضيبى تبعيظ ؽزكت كبفي اعت.

