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نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي  آيين

 غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب

 عالي شوراي گسترش آموزش 12/21/2831

 مقدمه

ظايف و تشکيالت  واار   قانون اهداف، و 2( بند )ب( ماده 11در اجراي جزء )

مجلس شوراي استمي( و مصکوب    11/5/1111)مصوب  فناوريعلوم، تحقالقا  و 

منظور صدور مجوا  عالي انقتب فرهنگي، ب  شوراي 21/1/1131جلس  مورخ  141

تأسالس و فعالالت واحدهاي پژوهشي و غالردولتي )متشيل اا اشخاص حقالقکي( و  

 شود.   اراي  مينام نظار  بر فعالالت آنها، اين آيالن

 تعاريف -2ماده 

 فناورينام  واار  علوم، تحقالقا  و  در اين آيالن« واار »واار : منظور اا  -1

 ؛است

 فنکاوري نام  معاونکت پکژوهو و    در اين آيالن« معاونت»معاونت: منظور اا  -2

 ؛است فناوريواار  علوم، تحقالقا  و 

شکيا  رکروه، مر،کز،    واحد پژوهشکي: منظکور اا واحکد پژوهشکي ييکي اا ا      -1

 پژوهشيده، مؤسس  پژوهشي و پژوهشگاه است.

 اهداف -1ماده 

 ؛افزايو اثر بخشي پژوهو در ،شور -1

سااي جهت اشتغا  نالروهاي تحصالل ،کرده در بخکو غالردولتکي و     امالن  -2

 ؛فناوريتوانمندسااي آنها در تولالد علم و 
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ي و تصکدي رکري   هاي پژوهشي ب  اعتبارا  دولتک  ،اهو وابستگي فعالالت -1

ي هکا  ظرفالکت دولت در امر اجراي پژوهو و ،مک ب  توانمندسااي و اسکتااده اا  

 .بخو غالردولتي براي ارتقاي سطح پژوهو در ،شور

 انواع واحدهاي پژوهشي -8ماده 

رروه پژوهشي: ،وچيترين واحد پژوهشکي اسکت ،ک  در امالنک  تخصصکي       -1

 ؛شود ايجاد مي« واار »مشخص طبق ضوابط 

ز پژوهو: داراي حداقل دو رروه پژوهشي مکرتبط بکا مأموريکت مر،کز     مر، -2

 ؛است

پژوهشيده: داراي حداقل س  رروه پژوهشي مرتبط با مأموريت پژوهشيده  -1

 ؛است

رروه پژوهشي يا دو پژوهشکيده مکرتبط    3مؤسس  پژوهشي: داراي حداقل  -4

 ؛با مأموريت مؤسس  است

شکي يکا سک  پژوهشکيده مکرتبط بکا       رروه پژوه 1پژوهشگاه: داراي حداقل  -5

 .مأموريت پژوهشگاه است

 نحوه اداره -4ماده 

اي خواهد  نحوه اداره واحد پژوهشي براساس مقررا  ،شوري و طبق اساسنام 

بوده و در اداره ثبت اسناد و امتک محکل فعالالکت واحکد    « واار »بود ،  مصوب 

 د.پژوهشي )واحد ثبت مؤسسا  غالر تجاري( ب  ثبت رسالده باش

 شرايط کلي تأسيس -5ماده 

 ؛تن 5تا  1تبصره هالأ  مؤسس مر،ب اا  -1

در تر،الب هالأ  مؤسس بايد حداقل يک تن با مدرک د،تکرا و دو   -2تبصره 

تن با مدرک ،ارشناسي ارشد )يا معاد  حواوي( ،  داراي تخصص مرتبط باشکد  

 لحاظ شود.

امکور   رالکري  يپک عنوان نماينده جهکت   هالأ  مؤسس يک تن را ب  -1تبصره 
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 نمايد. معرفي مي« معاونت»مربوط ب  

 ؛هاي عمومي و علمي هالأ  مؤسس طبق مقررا  احراا صتحالت -2

 .داشتن اميانا  الام )نالروي انساني و فضاي فالزييي و پشتالباني پژوهشي( -1

،لال  موارد مندرج در اين ماده ب  تشخالص و ممالزي معاونت قابل  -8تبصره 

 قبو  خواهد بود.

 مراحل صدور مجوز -6ده ما

 الف( شرايط صدور موافقت اصولي

 ؛5احراا شرايط مندرج در ماده  -1

 ؛اراي  برنام  پژوهشي قابل توجال  در يک امالن  تخصصي -2

تکن بکا    4تن با مکدرک د،تکرا و    1تن پژوهشگر )حداقل  5معرفي حداقل  -1

پژوهشکي ،ک     مدرک ،ارشناسي ارشد يا باالتر در رشت  مربوط( بکراي هکر رکروه   

عنوان پژوهشکگر   باشند. اا اين تعداد بايد يک تن ب  وقت تمامتن اا آنان  1حداقل 

 ؛شاخص معرفي شود

پژوهشگر شاخص الام است ،  حداقل دو طکر  پژوهشکي پايکان     -4تبصره 

اي ،ک  توسکط    يافت  و دو مقال  علمي چاپ شده داشت  باشد. )رسال  و پايان نامک  

عنوان جکايگزين طکر     شد و يا اختراع ثبت و تأيالد شده ب پژوهشگر انجام شده با

 پژوهشي قابل قبو  است.(

پژوهشي چاپ شده در نشريا  علمي معتبر  -اراي  حداقل يک مقال  علمي -4

و يک طر  پژوهشي پايان يافت  )يا يک اختراع ثبت و تأيالکد شکده( و مکرتبط در    

 ؛عرفي شده الزامي استهاي پژوهشي براي ساير پژوهشگران م امالن  فعالالت

هاي پژوهشي واحد پژوهشي  اراي  اميانا  و تجهالزا  مناسب براي فعالالت -5

نظالر محالط ،ار، منابع و ساير لواام ضروري است. در صور  نالاا واحکد پژوهشکي   

ب  تجهالزا  سنگالن و رران قالمت، اراي  مدارک مبني بر اميکان اسکتااده اا آنهکا    

 ،افي است.
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سا  اا تاريخ صدور اسکت و   2تبار موافقت اصولي حدا،ثر مد  اع -5تبصره 

هالأ  مؤسس واحد پژوهشي موظف است طي اين مکد  شکرايط و اميانکا  الام    

 اراي  نمايد.« معاونت»براي اخذ موافقت قطعي را ب  

 ب( شرايط صدور موافقت قطعي

طر  پژوهشکي بکراي هکر رکروه      2اراي  مدارک الام مبني بر اتمام حداقل  -1

هاي ياد شکده بايکد بک  نکام واحکد پژوهشکي        ژوهشي توسط واحد پژوهشي طر پ

ربط و مرتبط با مأموريت واحکد پژوهشکي باشکد و رکواهي حسکن انجکام ،کار         ذي

 ؛،ارفرما را نالز داشت  باشد

« معاونکت »)،تن( باشد ب  تشکخالص  ملّي  چنانچ  طر  پژوهشي -6تبصره 

 يک طر  هم قابل بررسي است.

تن پژوهشگر بکراي هکر رکروه     5ک الام مبني بر اشتغا  حداقل اراي  مدار -2

 .3قسمت )الف( ماده  1پژوهشي با شرايط مذ،ور در بند 

 شرايط تأسيس ساير واحدهاي پژوهشي -7ماده 

منکوط بک  داشکتن تعکداد      1تأسالس واحدهاي پژوهشي تعريف شده در مکاده  

مذ،ور و احکراا شکرايط    هاي الام مطابق با تعريف هر واحد پژوهشي در ماده رروه

آن مکاده )بکراي    "ب")براي موافقت اصکولي( و بنکد    3ماده  "الف"مندرج در بند 

 باشد. موافقت قطعي( مي

واحدهاي پژوهشي تکا سکطح مؤسسک ، در صکور  احکراا شکرايط        -7تبصره 

توانند اا همان ابتدا نسبت ب  درخواسکت موافقکت    مي 3ماده  "ب"مندرج در بند 

سکا  عمليکرد    2يند، ولي براي پژوهشگاه منوط ب  داشتن حداقل قعطي اقدام نما

 باشد. مثبت واحدهاي اير مجموع  آن مي

 اساسنامه -3ماده 

ماه اا تاريخ صدور موافقت اصولي  1هالأ  مؤسس موظف است ظرف مد   -1

يا قطعي و يا در موارد نالاا ب  اصت  اساسنام ، اساسناه واحد پژوهشکي را )طبکق   
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 ؛تسلالم نمايد« معاونت»م و براي بررسي و تأيالد ب  الگو( تنظال

ماه اا تکاريخ دريافکت اساسکنام      2واار  موظف است حدا،ثر ظرف مد   -2

نسبت ب  بررسي، تأيالد و ارسا  آن جهت ثبت ب  اداره ثبت اسناد و امتک محکل  

 ؛فعالالت واحد پژوهشي اقدام نمايد

مصوب شوراي رسترش  هالأ  مؤسس موظف است يک نسخ  اا اساسنام  -1

عالي ،  ب  مهر اداره ثبت اسناد و امکتک محکل فعالالکت واحکد پژوهشکي       آمواش

 .تسلالم نمايد« معاونت»ممهور شده است را ب  

اعتبار اساسنام  اولال  تا امان اعتبار مجوا موافقت اصکولي بکوده و    -3تبصره 

 پس اا اخذ موافقت قطعي بايد اساسنام  جديد تصويب شود.

 «وزارت»ارتباط واحد پژوهشي با  -1ماده 

واحد پژوهشي موظف است هررون  تغالالر وضعالت خود اا نظر محکل اسکتقرار،   

« معاونکت »شماره تلان تماس و تغالالر در ،مالت و ،الاالت واحکد پژوهشکي را بک     

رزارش دهد، در غالر اين صور  هررون  عواقب ناشي اا عدم دسترسکي بک  واحکد    

 د پژوهشي و مسؤوالن آن خواهد بود.پژوهشي مربوط، ب  عهده واح

 گزارش عملکرد -23ماده 

واحد پژوهشي موظف اس رزارش عمليرد پژوهشي خود را هر امان ،  توسط 

 ارسا  نمايد.« معاونت»درخواست شود، ب  « معاونت»

 لغو مجوز تأسيس و فعاليت واحد پژوهشي -22ماده 

ثبت اسناد و امتک محکل  پالو اا ثبت اساسنام  واحد پژوهشي در اداره  (الف

فعالالت واحد پژوهشي )واحد ثبت مؤسسا  غالر تجاري(، مجوا واحد پژوهشي در 

 شود: عالي لغو مي موارد اير پس اا تصويب شوراي رسترش آمواش

با درخواست ،تبي حداقل دو سوم اعضاي هالأ  مؤسکس )،ک  در جلسک      -1

 ؛رسمي هالأ  مؤسس ب  تصويب رسالده باشد(

خلف هالأ  مؤسس يا واحکد پژوهشکي اا قکوانالن و مقکررا  و     در صور  ت -2
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 ؛«واار »ضوابط ب  تشخالص 

با رعايت « معاونت»در صور  داشتن عمليرد ضعالف پژوهشي ب  تشخالص  -1

 .مقررا 

پس اا ثبت اساسنام  واحد پژوهشي در اداره ثبت اسکناد و امکتک محکل     (ب

با اجراي مقررا  مربوط  فعالالت واحد پژوهشي )واحد ثبت مؤسسا  غالر تجاري(

شر  مکذ،ور در اساسکنام  واحکد پژوهشکي( انحکت        ب  انحت  واحد پژوهشي )ب 

 پذيرد. صور  مي

 نظارت -21ماده 

نظار  بر عمليرد پژوهشي براساس قوانالن و مقررا  واار  علوم، تحقالقکا  و  

 باشد. مي« معاونت»بر عهده  فناوري

 تصويب -28ماده 

شکوراي   21/12/1111تبصره در جلسک  مکورخ    1ماده و  11نام  در  اين آيالن

ب  تصويب رسالد و اا تاريخ  فناوريعالي واار  علوم، تحقالقا  و  رسترش آمواش

ابتغ قابل اجرا و جايگزين شالوه نام  تأسالس واحدهاي پژوهشي خصوصي مصوب 

شود و واحدهاي پژوهشکي   مي فناوريواار  علوم، تحقالقا  و  24/3/1113مورخ 

صي ،  داراي موافقت اصولي يا آامايشي يا قطعي هستند موظاند براي طي خصو

 نام  تطبق دهند. مرحل / مراحل بعدي، شرايط خود را با اين آيالن
 

،امران دانشجو -فناوريواير علوم، تحقالقا  و   

 


