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 به نام خدا

 فرم مشخصات سند

 فارساندازی و مدیریت واحدهای پژوهش و فناوری دانشگاه خلیجنامه راهینآی عنوان سند:

 : سند یشماره نامهآیین نوع سند: 

 8تعداد صفحه:  1ویرایش: 

 

 کنندگاناقدام

 امضا سمت نام و نام خانوادگی مسوولیت

 رضا جاللی کنندهتهیه

 

عضو هیأت علمی گروه 

 مدیریت صنعتی

 

 

  مدیر پژوهش و فناوری اله فاتحیروح

  معاون پژوهش و فناوری احمد شیرزادی تایید کننده

 

  رییس دانشگاه عبدالمجید مصلح تصویب کننده

 

 

 امضا تاریخ نشستشماره و  دبیر مرجع تایید سند

شورای پژوهش و 

 فناوری

  11 اله فاتحیروح

۶۲/۶۲/1۹۳8 

    دانشگاه امنایهیأت 

۶۷/۶۷/1۹۳8 
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 فناوری  و پژوهش واحدهای مدیریت و اندازیراه نامهآیین

 فارسخلیج دانشگاه

 

 مقدمه

 و علم توليد در ممتاز دانشگاه يك عنوان به انداز چشم افق در بايد دانشگاه اين ،فارس خليج دانشگاه راهبردي سند در

 ،جامعه در نامش تا گيرد بكار را خود تالش تمامي بايداز اين رو، باشد.  مطرح المللي بين و كارآفرين ،نوآور ،فناوري

 التحصيالن فارغ و بوده جامعه نياز بر مبتني فناورانه و كاربردي و علمي هايپژوهش و خوب هايآموزش كننده تداعي

 فناوري و پژوهش مديريت نظام دهيسامان ،اساس اين بر. باشند مزين اسالمي اخالق و كارآفريني ،خالقيت نيز به آن

 هايفعاليت كيفيت و كميت مستمر ءارتقا، دانش از ثروت ايجاد ظرفيت ءارتقا و آفريني ثروت، آن كارآمدي افزايشو  و

 و پژوهش حوزه در دانشگاه كالن اهداف از بنيان دانش اقتصاد مبناي بر آفرينيارزش شبكه ايجاد و فناورانهو  پژوهشي

 7/11/1937مصوب « هاآيين نامه نحوه تاسيس واحدهاي پژوهشي در دانشگاه»، پيرو نامهآييناين . باشد مي فناوري

اط بين تعريف ارتب ، ارزيابي وگيريبا ترسيم نحوه شكل رودوزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين شده و انتظار مي

سازي كليه و يكپارچه دانشگاهموجب كارايي و اثربخشي بيشتر  ،آموزشي احدهايوواحدهاي پژوهش و فناوري با 

 . شودهاي آموزشي و پژوهشي فعاليت

 : اهداف1ماده 

 محور مسئله فناوري و پژوهشي هايطرح انجام طريق از صنعت و دانشگاه موثر ارتباطهاي تكميل زنجيره .1

و حركت از سمت كارهاي فردي و  گراهاي تخصصي و مأموريتساماندهي ساختارهاي پژوهشي در زمينه .2

 هاي راهبردي دانشگاههاي بلندمدت در حوزههاي مقطعي به سمت همكاريهمكاري

هاي دانشگاه اعضاي هيأت علمي شايسته از و كشور از خارج و داخل معتبر علمي مراكز با مؤثرتعامل سازنده و  .9

 الملليو جذب اعتبارات نهادهاي ملي و بين هاي علمي مشترکهمكاريجلب  منظور بهمعتبر 

هاي تحصيالت تكميلي به سمت نامهپايان هاي پژوهشي استادان و دانشجويان ودهي به فعاليتجهت .4

 بنياندانشهاي سازي جهت ايجاد شركتو زمينه با نگاه نيازهاي كشورهاي كاربردي پژوهش

 

 : تعاریف2ماده 

  باشد.فارس ميدانشگاه خليج نامه يينآ يندر ا «دانشگاه»از رمنظودانشگاه:  .1

  باشد.نامه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ميآييندر اين  «معاونت»منظور از معاونت:  .2

گروه فناوري، /هسته پژوهشي ،/نوآوريپژوهشي آزمايشگاه انواعيكي از ی: و فناور واحد پژوهش .9

 باشد. و پژوهشكده مي فناوري توسعه و نوآوري/، مركز پژوهشي/توسعه فناوريپژوهشي
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ي در و فناور نوعي واحد پژوهش /کلینیک صنعت:2نوآوریآزمایشگاه  /1آزمایشگاه پژوهشی .4

هاي انجام يك يا چند برنامه هاي علوم تجربي و مهندسي است كه شرايط، امكانات و زيرساختحوزه

كند و در آن يك يا چند عضو هيأت علمي با محوريت مسأله يا محصول خاصي را فراهم مي /نوآوريپژوهشي

 پردازد.به همراه پژوهشگران، دانشجويان ارشد، دكتري و پسادكتري به فعاليت مي

گران با از پژوهشنفر  9يكي از واحدهاي پژوهش و فناوري است متشكل از دست كم : 3پژوهشیگروه  .5

ان و گرمحوريت يكي از اعضا هيأت علمي دانشگاه خليج فارس و مشاركت ساير اعضاي هيأت علمي، پژوهش

فمند دار و هدهاي معين، دامنهدانشجويان تحصيالت تكميلي داخل يا خارج دانشگاه كه به منظور انجام پژوهش

. پردازنددانشكده يا پژوهشكده به فعاليت مي مركز،يك شود و در ميبر اساس برنامه راهبردي دانشگاه تشكيل 

 شود.گفته مي« گروه»در ادامه به اختصار 

گران از پژوهشنفر  9يكي از واحدهاي پژوهش و فناوري است متشكل از دست كم : 4توسعه فناوریگروه  .6

گران لمي، پژوهشبا محوريت يكي از اعضا هيأت علمي دانشگاه خليج فارس و مشاركت ساير اعضاي هيأت ع

 يهار زمينه پژوهشيك ايده محوري ددست كم و دانشجويان تحصيالت تكميلي داخل يا خارج دانشگاه كه با 

 دستاوردهاياي، طراحي مهندسي، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و تجاري كردن كاربردي و توسعه

 شود.يگفته م« گروه»در ادامه به اختصار  پردازند.ميدر يك مركز، دانشكده يا پژوهشكده به فعاليت  شيپژوه

واحدهاي پژوهش و فناوري كه با هدف تشكيل يك گروه  فناوری:هسته /پژوهشی 5هسته .7

صار در ادامه به اخت شوند.پژوهشي/توسعه فناوري با مجوز موقت در يك مركز، دانشكده يا پژوهشكده ايجاد مي

 شود.گفته مي« هسته»

گروه  2داراي دست كم واحد پژوهش و فناوري  :/مرکز نوآوری و توسعه فناوریپژوهشی 6مرکز .8

يرند. دانشكده يا پژوهشكده شكل بگيك توانند در مي است كهمرتبط با مأموريت مركز  /توسعه فناوريپژوهشي

 شود.گفته مي« مركز»در ادامه به اختصار 

گروه  9دست كم ها هستند كه داراي دانشكدهمستقل از واحدهاي پژوهش و فناوري : 7پژوهشکده .3

 باشد. توسعه فناوري مرتبط با مأموريت پژوهشكده ميپژوهشي/

قق محور، تحافزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشاست كه به منظور هم يشركتدانشگاهی:  شرکت .11

اال افزوده ببرتر و با ارزش هايسازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناورياهداف علمي و اقتصادي و تجاري

« كتشر»در ادامه به اختصار متعلق به دانشگاه است. آن سهام  يك تا صد در صدشود و بخشي تشكيل مي

 شود.گفته مي

                                                           
1 Research Laboratory 
2 Innovation Laboratory 
3 Research Group 
4 Technology Group 
5 Team 
6 Center 
7 Research Institute 
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 واحدهای پژوهشی  ساختار: 3ماده 

 شوند: تقسيم مي ، در سه سطحواحدهاي پژوهشي بر اساس ساختار

 فناوري توسعه پژوهشي/گروه گروه سطح یکم:

 فناوري توسعه و نوآوري مركز/پژوهشي مركز سطح دوم:

 پژوهشكدهسطح سوم: 

 

صنعت به صورت وابسته به يكي از واحدهاي پژوهش و  كلينيك/نوآوري آزمايشگاه/پژوهشي : آزمايشگاه1تبصره 

 كند.يا يك دانشكده فعاليت مي سطح يكم يا دوم فناوري

صورت يك مرحله مقدماتي براي تشكيل يك گروه پژوهشي/توسعه فناوري  هسته فناوري به/پژوهشي : هسته2تبصره 

 شود.در يك مركز، دانشكده يا پژوهشكده ايجاد مي )حد اكثر سه ساله( با مجوز موقت

ها، در يك دانشكده كه نزديكي : واحدهاي سطح يكم و دوم در صورت نبود پژوهشكده متناسب با اهداف آن3تبصره 

 كند.ن دارد، فعاليت ميبيشتري به اهداف آ

 

 صنعت کلینیک/نوآوری آزمایشگاه/پژوهشی آزمایشگاهفعالیت  ز: صدور مجو4ماده 

ايست انجام بو صدور مجوز فعاليت اقدامات زير مي صنعت كلينيك/نوآوري آزمايشگاه/پژوهشي آزمايشگاهجهت تشكيل 

 شود: 

 عهده بر را آن مسوول نقش آينده در كه علمی هیأت اعضای از یکی توسط تشكيل درخواست كاربرگ تكميل الف(

اعضا  و ترکیب آزمايشگاه برنامهبايست در اين فرم مي. مربوط پژوهشكده/دانشكده به آن ارسال و داشت خواهد

عضاي . تركيب اشودبايست امكانات آزمايشگاهي معرفي مشخص شوند. همچنين جهت اخذ مجوز فعاليت آزمايشگاه مي

 تواند به صورت زير باشد: ميآزمايشگاه 

  نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه داراي تخصص اصلي با  یکاعضاي هيأت علمي پيوسته: حداقل

 مأموريت و اهداف آزمايشگاه باشد. 

 ها و مؤسسات پژوهشي معتبر داخل و خارج از اعضاي هيأت علمي وابسته: اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه

 كشور

 ها )حداكثر دو نفر( و پژوهشگران آزادكتري، دانشجويان دكتري، همكار از ساير سازمانمحققين پساد 

 . دانشگاه فناوري و پژوهش معاون بهپژوهشكده دانشكده/ توسط آزمايشگاه درخواست شده تأييد كاربرگ ارسال ب(

 .آن تصويب و دانشگاه فناوري و پژوهش شوراي درآزمايشگاه  تشكيل درخواست طرح پ(

 يپژوهشآزمايشگاه  كار به شروع و دانشگاه فناوري و پژوهش معاونآزمايشگاه توسط  مسوول حكم صدور (ت
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 تواند عضويت داشته باشد. : هر عضو هيأت علمي تنها در يك آزمايشگاه پژوهشي مي1تبصره 

گاه توانند در آزمايش، نيز ميكشور از خارج و داخل معتبرهاي كارشناسي ارشد و كارشناسي دانشگاهدانشجويان : 2تبصره 

 نيست. اندازيراهند. اما نيازي به اعالم آن در فرم شهمكاري داشته با

 

 فعالیت هسته پژوهشی/هسته توسعه فناوری و نوآوری  مجوز: صدور 5ماده 

 بايست انجام شود: و صدور مجوز فعاليت اقدامات زير مي جهت تشكيل هسته

 عهده بر را هسته دبير نقش در كه علمي هيأت اعضاي از يكي هسته توسط تشكيل درخواست كاربرگ تكميل الف(

 ترکیبو  )دو ساله( هسته برنامهبايست در اين فرم مي. مربوط پژوهشكده/دانشكده به آن ارسال و داشت خواهد

 تواند به صورت زير باشد: اعضاي هسته مشخص شوند. تركيب اعضاي هسته مي

  كه يك نفر از اين اعضاء بايد « دانشگاه»نفر از اعضاي هيأت علمي  دواعضاي هيأت علمي پيوسته: حداقل

 داراي تخصص اصلي با مأموريت و اهداف هسته داشته باشد. 

 ها و مؤسسات پژوهشي معتبر داخل و خارج از اعضاي هيأت علمي وابسته: اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه

 كشور

 ها )حداكثر دو نفر( و پژوهشگران آزادكتري، دانشجويان دكتري، همكار از ساير سازمانمحققين پساد 

 . دانشگاه فناوري و پژوهش نتمعاو به پژوهشكده/دانشكده هسته توسط تشكيل درخواست شده تأييد كاربرگ ارسال ب(

 .آن تصويب و دانشگاه فناوري و پژوهش شوراي در هسته تشكيل درخواست طرح پ(

  دانشگاه فناوري و پژوهش معاونتوسط هسته  دبير حكم صدور (ت

 

 .باشند هسته يك دبير صرفاً توانندمي« دانشگاه» علمي هيأت اعضاي از يك هر :1تبصره 

هاي اما همكاري با هسته عضو باشد. /گروهحداكثر در دو هستهتواند مي« دانشگاه»هر عضو هيأت علمي  :2تبصره 

 اي مانعي ندارد.ديگر به صورت پروژه

توانند در هسته نيز ميكشور  از خارج و داخل معتبرهاي : دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي دانشگاه3تبصره 

 نيست. اندازيراههمكاري داشته باشند. اما نيازي به اعالم آن در فرم 

 دانشگاه فناوري و پژوهش معاون اطالع به وپژوهشكده /دانشكده تأييد به دبير نامه با بايد هسته اعضاي تغيير :4تبصره 

 .برسد

 

 فناوری توسعه گروه/پژوهشی گروه اندازیراه: 6ماده 



 

۲ 

 

را كسب كرده  11ارزيابي الزم مندرج در ماده  شرايطهاي پژوهشي/ فناوري كه سه سال فعال باشند و هر يك از هسته

قاضاي توانند تمي ،داشته باشند /محصول تجاري شدهخاتمه يافته قرارداد سه ،كه هسته در طي دو سال باشند، يا اين

ه توسط دبير كجديد تشكيل گروه پژوهشي را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمايند. تقاضاي تشكيل گروه 

 ، بايد شامل موارد زير باشد:شودميهسته ارائه 

  جديدگروه  اندازيراهارائه ضرورت 

 نامه همكاري بلندمدت كه تواند در قالب يك تفاهمپيماني راهبردي ميپيمان راهبردي؛ همارائه يك هم

 .شودكند، ارائه هاي بيروني آنرا امضاء ميدانشگاه با دستگاه اجرايي، نهاد يا سازمان

  مورد تقاضا قابل توجيه در زمينه تخصصي پنج سالهارائه برنامه 

 فضاي فيزيكي و پشتيباني پژوهشي( )نيروي انساني و داشتن امكانات الزم 

  با مدرک دكترا( پژوهشگر نفر 3معرفي حداقل(.  

 فرآيند صدور مجوز گروه به ترتيب زير است:

( با امضاي رئيس دانشكده/پژوهشكده جهت طرح در جلسه هسته )تبديل وضعيتگروه  اندازيراهارائه تقاضاي  (الف

 پژوهش و فناوري دانشگاهشوراي 

 آن تصويبو  در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاهاندازي گروه )تبديل وضعيت هسته( راه درخواست طرح (ب

 پيشنهاد دو نفر از اعضا براي مديريت گروه توسط رئيس دانشكده/پژوهشكده به رئيس دانشگاه  (پ

 .صدور حكم مدير گروه توسط رييس دانشگاه به مدت دو سال ت(

 

 رهشگوپژمعرفي شود.  گروه به عنوان پژوهشگر شاخصبايد « دانشگاه»يك نفر از اعضاي هيأت علمي : تبصره

 باشد.  اجرا كرده مربوط به موضوع گروه يافته نپايا هشيوپژ حطر سه دست کم بايد شاخص

 

 فناوری توسعه و نوآوری مرکز/پژوهشی مرکز اندازیراه: 7ماده 

ها امتيازات الزم را طي گروه است كه هر كدام از گروه 2صدور مجوز فعاليت براي تشكيل مركز منوط به داشتن حداقل 

پس از اثبات ضرورت ايجاد مركز جديد اندازي مركز، الزم است جهت راهكسب كرده باشند.  11ارزيابي مندرج در ماده 

 :طي شود فرآيند زير در دانشكده/پژوهشكده،

اندازي به شوراي پژوهش و فناوري مسئول راهرييس دانشكده/پژوهشكده مركز توسط  اندازيراهارائه درخواست الف( 

برنامه راهبردي، امكانات و فضاي فيزيكي و نمرات ارزيابي  ضرورت، بايست شاملاندازي مركز ميدانشگاه؛ در خواست راه

 ها باشد.گروه

 آن تصويبمركز در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و  اندازيراه درخواست طرحب( 

 آن تصويباندازي مركز در هيأت رييسه دانشگاه و راه درخواست طرحپ( 



 

۷ 

 

 پيشنهاد دو نفر از اعضا براي مديريت مركز توسط رئيس دانشكده/پژوهشكده به رئيس دانشگاه  ت(

 صدور حكم مدير مركز توسط رييس دانشگاه به مدت دو سال. ث(

 

 پژوهشکده اندازیراه: ۸ماده 

دازي ان، به عنوان مسئول راهاعضاي هيأت علمي را با اعطاي حكمپژوهشكده، رئيس دانشگاه يك نفر از  اندازيراهجهت 

بايست مدارک و منابع الزم را جهت كسب مجوز اندازي ميكند. پس از اعطاي حكم، مسئول راهپژوهشگاه منصوب مي

گروه پژوهشي است كه هر  9صدور مجوز فعاليت براي تشكيل پژوهشكده منوط به داشتن حداقل فراهم كند.  اندازيراه

 كسب كرده باشند. 11كدام از مراكز امتيازات الزم را طي ارزيابي مندرج در ماده 

 ه به صورت زير است:كدپژوهش اندازيراهفرآيند و شرايط 

دانشگاه؛ در خواست  يپژوهش و فناور يبه شورا ياندازتوسط مسئول راهوهشكده پژاندازي ارائه درخواست راهالف( 

 .ها باشدگروه يابيو نمرات ارز يكيزيف يامكانات و فضا ،يشامل برنامه راهبرد ستيبايمپژوهشكده  ياندازراه

 آن تصويباندازي پژوهشكده در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و راه درخواست طرحب( 

 آن تصويباندازي پژوهشكده در هيأت امناي دانشگاه و راه درخواست طرحپ( 

 صدور حكم مدير پژوهشكده توسط رييس دانشگاه به مدت دو سال. ت(

 

 قراردادهای بیرونی: ۹ماده 

وسط تاست و « هاي پژوهشي دانشگاه خليج فارسآيين نامه طرح»واحدهاي پژوهش و فناوري تابع قراردادهاي بيروني 

هاي آن به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز و پس از كسر باالسري وهش و فناوري امضا شده و دريافتيمعاون پژ

 شود. دانشگاه  به مجري پرداخت مي

واحدهاي پژوهشي را در قالب پژوهانه يا اعتبار  از درآمدهايخود سهم باالسري  درصد 51تواند تا : دانشگاه مي1 تبصره

 . ت به همان واحد تخصيص دهدخريد تجهيزا

 هاي مصوب خواهند بود. هاي بيروني جذب شده از سوي دانشگاه، واحد: اولويت ارجاع پروژه2تبصره 

 

 : تبدیل به شرکت1۱ماده 

ها قابل قبول باشد، و در صورتي كه ميزان درآمد آنموفق هر يك از واحدهاي سطح يكم و دوم پس از دو سال فعاليت 

در قالب شركت ادامه فعاليت دهند. در اين صورت، توانند موافقت هيأت رييسه دانشگاه مي درخواست مدير گروه/مركز با

 سا ببندند. توانند قراردادهاي بيروني را رأيخارج شده و م 3از شمول ماده 

جوز تواند م، دانشگاه ميافزون بر اين. شوددرصد توسط هيأت رييسه تعيين مي 43 سهم دانشگاه در شركت تا :تبصره

 شركت بكند. ناخالص درآمد درصد 15 اكثر حد ميزان به( رويالتي) امتياز حق همكاري با شركت را منوط به اخذ

 

 کرد واحدهای پژوهشی: ارزیابی عمل11ماده 
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خدمات  يا پژوهشي هايقراردادكرد ساليانه خود را شامل مديران واحدهاي پژوهشي موظف هستند كه گزارش عمل

رزيابي ابه معاونت پژوهش و فناوري ارسال نمايند.  آيندهو برنامه سال  گذشتهسال  تجاري شده هايمحصول تخصصي و

 شود.انجام مي 1هاي مشخص، طبق جدول واحدها در دوره

 

 حد نصاب تمديد مجوز براي واحدهاي پژوهش و فناوري. دوره ارزيابي و 1جدول 

واحد پژوهش 
 و فناوري

 دوره
 ارزيابي

 در صورت نياوردن حد نصاب حد نصاب تمديد مجوز

قرارداد پژوهشي/محصول  1عقد  يك سال هسته
 تجاري شده

تنها براي يك دوره يك ساله به صورت مشروط 
 كند.مجوز ادامه فعاليت دريافت مي

قرارداد پژوهشي/محصول  2عقد  دو سال گروه
 تجاري شده

تنها براي يك دوره يك ساله به صورت مشروط 
 كند.مجوز ادامه فعاليت دريافت مي

ساله به صورت مشروط  دوتنها براي يك دوره  گروه فعال 2 دو سال مركز
 كند.مجوز ادامه فعاليت دريافت مي

تنها براي يك دوره دو ساله به صورت مشروط  گروه فعال 9 دو سال پژوهشكده
 كند.مجوز ادامه فعاليت دريافت مي

 

 : تأمین منابع مالی واحدهای پژوهشی12ماده 

واحدهاي پژوهشي عرضه محور بر اساس ضوابط داراي بودجه و منابع مالي مصوب هستند كه الزم است بر اساس برنامه 

ابل محل زير ق پنجگيري از اين منابع اقدام شود. منابع مالي واحدهاي پژوهشي از مشخص نسبت به تخصيص و بهره

 تأمين خواهد بود: 

 .يا فروش محصوالت فناورانه پژوهشي قراردادهاي عقد از ناشي درآمدهاي .1

 .حقوقي و حقيقي اشخاص هداياي .2

 ،كشور فناوران و پژوهشگران از حمايت صندوق مانند از دانشگاه از بيرون مؤسسات و اجرايي هايدستگاه كمك .9

 .جمهوري رياست فناوري و علمي نتمعاو ،نخبگان ملي بنياد

 سهم پژوهانه .شودمي اعالم سال هر در فناوري و پژوهش معاون توسط كه دانشگاه پژوهانه ساالنه عتباراتا .4

ساالنه توسط هيأت رييسه اعالم و بر اساس امتياز ارزيابي كل بودجه پژوهانه دانشگاه پژوهش و فناوري از هاي واحد

 شود.هر واحد تخصيص داده مي

يد عملكرد واحد پژوهشي عرضه محور، يواحدهاي عرضه محور. در صورت تأ ويژهدرآمدهاي عمومي و اختصاصي  .5

 ربط اقدام خواهد شد.در جهت تخصيص رديف بودجه از مراجع ذي

 

 کرد منابع مالی واحدهای پژوهشیشیوه هزینه :13ماده 

 ند:نهزينه ك زيررا در موارد  12ماده  5و  4بند  د اعتبارات تخصيص يافتهنتواني ميو فناور واحدهاي پژوهش

 «هاي پژوهشي دانشگاه خليج فارسآيين نامه طرح»ي مطابق و فناور هاي پژوهشطرحتامين اعتبار  .1



 

۳ 

 

 آزمايشگاهيفني و خريد تجهيزات، مواد مصرفي و خدمات  .2

 

 : انحالل14ماده 

 :شودي منحل اعالم ميو فناور در هر يك از دو حالت زير، واحد پژوهش

 .ياوردرا ب 1جدول  حد نصاب تمديد مجوزحداقل نتواند  باردو واحد  .1

 توقف فعاليت را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه دهد. رسمي واحد درخواست مدير/دبير  .2

 

به  هيأت امناي دانشگاه خليج فارسدر  ۶۷/۶۷/1۹۳8در تاريخ تبصره  12ماده و  15اين دستورالعمل در : 15ماده 

يش از پ ،تمامي واحدهاي پژوهشي فعال دانشگاه كه مطابق مقررات .استاالجرا  الزم از تاريخ تصويبو  رسيد تصويب

تاريخ تصويب اين آيين نامه مجوزهاي قانوني را دريافت كرده بودند، تا يك سال فرصت دارند كه خود را با شرايط مندرج 

  در اين دستورالعمل منطبق سازند.

 


