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رشد و ااهی پسادستورالعمل حمايت از دوره

 دکتری پسا

 
 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

های ور در امر حمایت از پژوهش در دورهدر راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کش

 پسادکتری به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است.و  پساارشدهای ، دستورالعمل حمایت از دورهتحقیقات تکمیلی

 مقدمه:
های آن به خصوص پژوهش و زیرساخت گذاری بر رویتوسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمایه

های خود موریتأدر راستای م کشور است. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران های انسانی پژوهشزیرساخت

ف را تعری یدکترپسا پساارشد وهای ر، برنامه حمایت از دورههای پژوهش در کشوو کمک به توسعه زیرساخت

دار اولویتپیشرو های انجام پژوهش ها جهتهای پژوهشی موجود در دانشگاهسیلنموده است، تا ضمن استفاده از پتان

دوق نحوه حمایت صن پژوهش در کشور کمک نماید. انسانی ها به توسعه زیرساختطریق این دوره و تقاضامحور، از

 باشد.اجرایی آن می نامهشیوهو  دستورالعملدر چارچوب این 

 :تعاريف .1ماده 

 معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب پیشنهادیة طرح در قالب  : وجوهیحمايت

در چارچوب اولویت های تحقیقاتی( و انجام تعهدات طرح ژوهشی و در قبال انجام تحقیقات )قرارداد پ

 پرداخت می گردد.

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. صندوق : 

 های دریافتی در چهارچوب وظیفة بررسی و تأیید پیشنهادیه: کارگروه علمی صندوق که کارگروه

 های پژوهشی صندوق را به عهده دارد.اولویت

 :ای مصوب کارگروههکه وظیفة بررسی و تأیید نهایی پیشنهادیهکمیته تخصصی صندوق  کميته تخصصي-

 های صندوق را به عهده دارد.

 کارگزینی مورد تأیید وزارت علوم، : عضو هیئت علمی تمام وقت دارای حکم عضو هيئت علمي

 تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 دانشگاه/پژوهشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت دانشگاه/پژوهشگاه :

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ی آن را بر عهده دارد.: فردی که پس از تصویب پیشنهادیه، نظارت بر حسن اجراناظر 
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رشد و ااهی پسادستورالعمل حمايت از دوره

 دکتری پسا

 
 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 ی کارشناسدوره معین پژوهشی که طی آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک   :اارشددوره پس

جربه صاحب تو یا خبره ی با مدرک دانشگاهی مرتبط علمی  ةبرجست هیات علمیتحت نظارت یک  ارشد،

 پردازند.تحقیقاتی به کارتحقیقاتی می

 یپژوهشی که طی آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک دکتر دوره معین  :یدوره پسادکتر، 

 ردازند.پتحقیقاتی به کارتحقیقاتی میصاحب تجربه و علمی  ةبرجست هیات علمیتحت نظارت یک 

  شده  پژوهشی صندوق تعریف هایاولویتطرح تحقیقاتی که در چارچوب  :دکتریپساپساارشد و طرح

 رسد.و به تصویب صندوق می

 یا صنعت  بنیانیا شاغل در شرکت دانشفردی که عضو هیات علمی دانشگاه/ مرکز پژوهشی  :مسئول طرح

 عهده دارد. را بر یدکترپساپساارشد یا های پژوهشگر و کنترل فعالیت بوده و مسئولیت هدایت، راهنمایی

 :هایدوره به ورودبوده و متقاضی مقطع متناظر تحصیالت تکمیلی   مدرک دارای که فردی پژوهشگر 

 است.ی دکترپسا پساارشد یا طرح مسئولپژوهشی تحت نظارت  فعالیت معین

 توسعه  افزایی علم و ثروت، که به منظور همنی یا مؤسسه خصوصی یا تعاو شرکت بنيان:شرکت دانش

 اریتجو ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی  اقتصاد دانش

برتر و با ارزش افزوده  در حوزه فناوریهای( شامل طراحی و تولید کاال و خدمات)سازی نتایج تحقیق و توسعه

 .دکنمیفعالیت فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط 

  :هایی است که دورة دکترای آن در کشور دایر حمایت پساارشد صندوق منحصر به رشتهدوره ی پسا ارشد

صی تعیین ها توسط کمیتة تخصنیست یا ظرفیت موجود آن پاسخگوی نیاز کشور نیست. فهرست این رشته

ای هنامه مشترک با سازماندر قالب تفاهم ارشددر مواردی که حمایت پساگردد. و به تناوب بازنگری می

-تهوز حمایت در رشتواند مجگیرد، کمیتة تخصصی میها صورت میبیرونی برای رفع نیازهای آن سازمان

صورت  هاحمایت پسادکتری در کلیة رشتههایی خارج از فهرست تعیین شده را بطور موردی صادر نماید. 

  گیرد.می

دستة زیر تقسیم می شود: دوصندوق به  ارشدحمایت پسا  

 جهت  ر راها/مراکز تحقیقاتی کشوکه فارغ التحصیالن برتر دانشگاه : دورة پساارشدعادی  ارشددوره پسا

 دهد.ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار میفعالیت پژوهشی در دانشگاه
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 دکتری پسا

 
 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 شور با ها/مراکز تحقیقاتی ککه فارغ التحصیالن برتر دانشگاه : دورة پساارشدفناورانه ارشددوره پسا

ت ا فعالیای یحرفهبنیان را جهت فعالیت های دانشبا صنعت یا شرکتای یا همکاری حرفهقابلیت همکاری 

 ( تحت پوشش قرار می دهد.5باالی  TRLمرتبط با صنعت )با  بنیانتحقیقاتی دانش

  دکتری صندوق به سه دستة زیر تقسیم می شود:حمایت پسا

 ی کشور را ها/مراکز تحقیقات: دورة پسادکتری که فارغ التحصیالن برتر دانشگاهدکتری عادیدوره پسا

 دهد.پژوهشی تحت پوشش قرار می و مراکزها جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه

 یقاتی ز تحقها/مراک: دورة پسادکتری که فارغ التحصیالن بسیار شاخص دانشگاهدکتری ويژهدوره پسا

دهد که به طور بالقوه امکان جذب هیأت علمی )با تأییدیة محل اجرای طرح کشور  را تحت پوشش قرار می

 نامة با صندوق( را دارند.در قالب تفاهم

  قیقاتی کشور ها/مراکز تح: دورة پسا دکتری که فارغ التحصیالن برتر دانشگاهدکتری فناورانهپسادوره

رتبط با صنعت مبنیان بنیان را جهت فعالیت تحقیقاتی دانشهای دانشبا قابلیت همکاری با صنعت یا شرکت

 ( تحت پوشش قرار می دهد.5باالی  TRL)با 

 اهداف  .2ماده 

به دو دسته اهداف کلی )مشترک بین سه دسته( و اهداف خاص تقسیم می  پساارشد و پسادکتریاهداف دوره های 

 شود:

 اهداف کلي:

 ها و مراکز پژوهشی کشورهای پژوهشی دانشگاهکمک به تقاضا محور کردن فعالیت 

 های انسانی پژوهش در کشورکمک به توسعه زیرساخت 

 بل از ق تحصیالت تکمیلیرک امیان پژوهشگران دارای مدهای پژوهشی در کمک به افزایش توان و مهارت

  بنیانها یا صنایع دانشیا جذب در شرکت دانشگاه یا پژوهشگاهعلمی  اتهی عضویت

 وربه منظور تامین نیازهای پژوهشی کش / مراکز پژوهشیهاهای پژوهشی موجود در دانشگاهاستفاده از ظرفیت 

  دانشو رسیدن به مرزهای جدید و مهارت تخصصی کمک به توسعه دانش و خالقیت علمی 

 ایجاد محیط شاداب علمی 
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 دکتری پسا
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 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 اهداف خاص:

 :شوددنبال میاختصاصی ی اهداف، پسادکتریپساارشد و های ر یک از انواع حمایتدر ه

 :پساارشد

 ت های علمی و افزایش ظرفیکمک به فارغ التحصیالن مستعد کارشناسی ارشد برای ارتقاء توانمندی

 در زمینه های مرتبط با رشته،اشتغال 

 های پژوهشی روزآمد.بنیان برای توسعه فعالیتهای دانشها و شرکتکمک به صنایع، نهادها، سازمان 

 :دکتری عادیپسا

 های علمی و افزایش ظرفیت اشتغال در زمینه هایکمک به فارغ التحصیالن مستعد برای ارتقاء توانمندی 

 مرتبط با رشته،

 ها و مراکز تحقیقاتی برای توسعه فعالیت های پژوهشی روزآمد. کمک به دانشگاه 

 دکتری ويژه:پسا

  کمک به جذب فارغ التحصیالن برتر دانشگاه های کشور که به طور بالقوه شرایط جذب به عنوان هیأت

 علمی را دارند. 

 :دکتری فناورانهارشد و پساپسا

 فناوری ی یا ورزمهارتهایی از در عرصه تکمیلیتحصیالت ینی فارغ التحصیالن برتر آفرکمک به نقش

 هستند، ای خاص، یا مهارت حرفهمرتبط با صنعت نش بنیان،که دا

  کمک به صنعت و شرکت های دانش بنیان برای حل مسائل پژوهشی حوزة فناوری و تقویت واحدهای

 ،تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری

  ریو تقویت نوآو مرتبطبرای حل مسائل پژوهشی حوزة  هنری یا مهارتی ایهای حرفهفعالیتکمک به 

 .ورزیای یا مهارتدر فعالیت حرفه

 

 :دکتریارشد و پساشرايط پذيرش طرح های پسا .3ماده 
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رشد و ااهی پسادستورالعمل حمايت از دوره

 دکتری پسا

 
 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 باید واجد ویژگی های زیر باشند: یپسادکترپساارشد و های طرح

 همراستا باشدهای تحقیقاتی کشور است، که برگرفته از اولویتهای صندوق با اولویت. 

 ( باشد2طرح دارای سوابق و برنامه منسجم منطبق با اهداف کلی و خاص دوره )مندرج در ماده  مجری 

 دارای سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده پژوهشی باشد طرح سئولم. 

  ه شده مرتبط باشدئو پژوهشگر با طرح ارا سئولمسوابق تحصیلی و حرفه ای. 

 باشددر بازة زمانی تعیین شده قابل حصول  برجسته و اهداف تعریف شده در طرح. 

 .طرح جهت دار و هدفمند باشد 

 

 :شرايط مسئول طرح .4ماده 

 مسئول طرح پساارشد باید واجد شرایط ذیل باشد: -4-1

 وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه/ ت علمی تمام وقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی أعضو هی

ا یمرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز تحقیقاتی کشور 

می شاغل علو یا هیاتبا مدرک دانشگاهی مرتبط بنیان های دانشکارشناس خبره صنعت یا مراکز و شرکت

 باشد. هادر بخش تحقیق و توسعة آن

 یار در رشته منطبق با پروپوزال ارائه شده باشد.حداقل استادمرتبه علمی  دارای 

 ته باشد.داش های صندوقگیری راهبردی و همسو با اولویتسوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت 

  مایت صندوق حقبلی مورد نیافته خاتمهطرح  و پسادکتری دیگری نباشدپساارشد یا همزمان سرپرست طرح

 اشد.نداشته ب

  :مسئول طرح در پسادکتری عادی و ویژه باید واجد شرایط ذیل باشد -4-2

 وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه/ ت علمی تمام وقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی أعضو هی

 ر باشد.تحقیقاتی کشومرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز 

 حداقل دانشیار در رشته منطبق با پروپوزال ارائه شده باشد.مرتبه علمی  دارای 

ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریید اهای پژوهشی معتبر مورد تجشنواره ت علمی برگزیدهأاعضاء هی :1تبصره 

 در اولویتتراز اول کشور و مراکز پژوهشی  هادانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین

 قرار دارند.
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 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

مسئول طرح پساارشد یا پسادکتری ترجیحاً استاد راهنمای پژوهشگر نباشد و محل اجرای طرح ترجیحاً  :2تبصره 

 دانشگاه محل فارغ التحصیلی پژوهشگر نباشد.

 ته باشد.داش های صندوقا اولویتگیری راهبردی و همسو بسوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت 

  ت صندوق قبلی مورد حماینیافته خاتمهپسادکتری دیگری نباشد یا طرح پساارشد یا همزمان سرپرست طرح

 اشد.نداشته ب

اشد ولی خاتمه نیافته باشد فرد تنها در صورتی را داشته ب %111لی تأییدیة نظارت در مواردی که طرح قب :3تبصره 

 تواند سرپرستی طرح جدیدی را متقبل شود که دالیل عدم خاتمة طرح قبلی از نظر کارگروه موجه باشد.می

   مقاله  5در حوزه علوم انسانی و هنر دارای حداقلISC  مقاله  5حداقل و در سایر حوزه های علمی دارای

JCR   ه طرح تحقیقاتی خاتمو یا مجری دو سال اخیر در مجالت علمی معتبر رشته تخصصی مربوطه  3در

 های اجرایی باشد.یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه

 شود.محسوب می JCRمقاله  2ارائه هر مورد ثبت خارجی اختراع با تشخیص کارگروه معادل با  :4تبصره 

 :شرایط مسئول طرح در پساارشد و پسادکتری فناورانه -4-3

 شود.بنیان درج میای، صنعتی یا دانشواحد حرفهنامه مربوطه با نامه الحاقی تفاهمدر شیوه 

 و دستاوردهای فناورانه همچون  های پژوهشی کاربردی خاتمه یافتهت علمی که دارای طرحأاعضاء هی

 اولویت سرپرستی پسادکتری فناورانه در باشند، درو ساخت نمونه محصول  تولید دانش فنی، ثبت پتنت

 ند.دارقرار 

 :پژوهشگر شرايط .5ماده 

رایط ه نمایند که واجد شئدرخواست اراویژه  عادی و یدکترپساپساارشد یا توانند برای دوره می هشگرانیپژو -5-1

در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا  مقطع متناظردارای مدرک . زیر باشند

ایشان  التحصیلیسال از زمان فارغ 3حداکثر بوده و در زمان ثبت تقاضا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 .گذشته باشد
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  در حوزه علوم انسانی و هنر دارای حداقل سه مقاله متقاضیان پسادکتری ISC کتاب تألیفی مورد  2یا حداقل

در سه سال  1ی با ضریب تأثیر باال JCRمقاله  3حداقل  تأیید کارگروه و در سایر حوزه های علمی دارای

 ثبت درخواست باشد . منتهی به 

ای بسیار شاخص در شاخه خود )با مقالة کیفی برتر در مجله 1مواردی که متقاضی پسادکتری دارای  :5تبصره 

از طریق ی پسادکتردر صورتی که طرح تواند به تشخیص کارگروه بررسی شود. تشخیص کارگروه( باشد، می

 2مقاله به  3ها از تعداد مقاله الزامی در کلیه حوزه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی دریافت شده باشد، نامهتفاهم

یابد. در مورد پسا دکتری فناورانه هر مورد ثبت خارجی اختراع معتبر با تشخیص کارگروه معادل با مقاله کاهش می

 شود.محسوب می JCRمقاله  2

 در طول دوره اجرای طرح را داشته باشد.ت به فعالیت پژوهشی اشتغال تمام وق امکان قانونی 

  برای عقد قرارداد پژوهشی برخوردار باشد. از صالحیت عمومی و عدم منع قانونی 

 وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ کز پژوهشی ا/ مرهااز یکی از دانشگاهطرح  پذیرش نامهمعرفی

ها و مراکز / مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاههادانشگاه

 تحقیقاتی تراز اول کشور داشته باشد. 

ای، هنامه مربوطه با واحد حرفنامه الحاقی تفاهمشرایط پژوهشگر در پساارشد و پسادکتری فناورانه در شیوه -5-2

  شود.بنیان درج میصنعتی یا دانش

 :تعهد اشتغال تمام وقت .6ماده 

ت در که در طول قرارداد بصورت تمام وقپسادکتری در صورت تصویب طرح باید تعهد نماید پساارشد یا پژوهشگر 

خدام در در صورت است صنعتی محل اجرای طرح باشد؛ای یا حرفهواحد  اختیار دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، شرکت یا

یا  وص ادامهوق جهت بررسی و تصمیم گیری در خصمراتب را به صند است  پژوهشگر موظف حین انجام دوره،

  دوره اعالم نماید. اختتام

 

 :زمان دوره .7ماده 
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در صورت موافقت کتبی باالترین مقام محل اجرای دوره و اعالم کتبی به صندوق، اشتغال پاره وقت : 7تبصره 

 با رشته تحصیلی بالمانع است.مجری در طول دوره در زمینه های مرتبط 

 . مدت زمان اعطای طرح 7ماده 

خصصی مربوطه و تأیید کمیتة ت با تصویب کارگروهباشد و یک سال میحداکثر  یپسادکترپساارشد و زمان دوره 

د رضایتبخش عملکرو طرح  پیشرفتگزارش  تأییدمنوط به  دورهتا یک سال دیگر قابل تمدید است. تمدید صندوق 

فاهم الی سال دوّم تبدیهی است تأمین م طرح مصوب خواهد بود.تعهدات ، براساس هو تحقق اهداف مربوط پژوهشگر

 منوط به تصویب در صندوق است. نامه

 :تخصيص منابع .8ماده 

استادیار  حقوق درصد 41حداکثر  چارچوب طرح مصوب، ماهیانه مبلغی معادل درپساارشد برای پژوهشگران  .8-1

رای ب. در نظر گرفته خواهد شدتهران )براساس احکام دانشگاه تهران(  در )مطابق احکام وزارت عتف( یکپایه 

استادیار پایه  حقوق درصد 01حداکثر  چارچوب طرح مصوب، ماهیانه مبلغی معادل در ی عادیپسادکترپژوهشگران 

 و در قالب در نظر گرفته خواهد شدتهران )براساس احکام دانشگاه تهران(  در بق احکام وزارت عتف(ا)مط یک

 5/1برای پژوهشگران پسا دکتری ویژه و فناورانه این مبلغ معادل حداکثر  .شودپرداخت میطرح  کمک به اجرای

برابر حقوق استادیار پایه یک در تهران )براساس احکام دانشگاه تهران( در ابتدای همان سال تحصیلی در نظر گرفته 

 شود. التحقیق پرداخت میقالب گرنت پژوهشی و الباقی در قالب حقآن در  3/1می شود که 

عالوه بر مبالغ فوق، مبلغ ثابتی برای یک سال به سرپرست طرح و مبلغ ثابتی در سال بابت هزینة تجهیزات : 8تبصره 

ط کمیتة سهایی که به تشخیص کارگروه نیازمند تجهیزات باشند قابل پرداخت است. این مبالغ هر سال توبه طرح

 شوند. تخصصی تعیین می

 وی  صندوق و ناظر، به تاییدو  مسئول طرح درخواستشده برای پژوهشگر با مبلغ حمایت در نظر گرفته  .8-2

 شود.پرداخت می

 :حساب تاييد و تسويه بررسي،فرايند  .9ماده 

پساارشد در  . فرایند بررسی طرحخواهد بود به شرح زیرعادی و ویژه  یدکترپساپساارشد،  بررسی و تایید طرحفرایند 

 شود.بنیان درج مینامه مربوطه با واحد صنعتی یا دانشالحاقی تفاهم نامهشیوهپسادکتری فناورانه در و 



 م

 

 

 

 8از9صفحه

 

رشد و ااهی پسادستورالعمل حمايت از دوره

 دکتری پسا

 
 ابالغ:تاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 مرکز از طریق صندوق و دانشگاه یدکترپساپساارشد و  هایبرنامه حمایت از دورهرسانی در خصوص اطالع /

 ها در سه دوره فراخوان سالیانه،و قبول درخواست پژوهشی

 انشگاه/ د نامهو معرفی متقاضی و مسئول طرحهمراه با طرح پیشنهادی و رزومه  متقاضی طرحدرخواست  ثبت

 ،مرکز پژوهشی

  توسط دبیر کارگروه،  و پژوهشگر( سئول طرح)م علمیطرح و رزومه اولیه ارزیابی 

 خصصی،توسط کارگروه و کمیته ت تصویب طرح بررسی علمی و 

 سئول طرح و پژوهشگرابالغ مصوبه صندوق به م، 

  هشی رسانی به دانشگاه/ مرکز پژوو اطالع و پژوهشگرطرح  سئولبین صندوق و ممافی نامه طرحتفاهمانعقاد

 طرح،محل اجرای 

 یعتصن فناورانه در راستای همکاری صندوق به جز طرح های مطابق ضوابط  انجام مراحل ارزیابی و نظارت 

    ود.ای مرتبط انتخاب شدارای سابقه تخصصی و حرفهر می تواند از خبرگان ظداور و نادر آن که ای حرفه یا

  پس از خاتمة طرح،دانشگاه/ مرکز پژوهشی انجام مراحل تسویه با 

 ،انجام تعهدات و مراحل تسویه با صندوق 

 :وظايف ناظر طرح .11ماده 

عهده  هرا ب تعیین و وظایف زیر یک ناظر علمی مربوطه، به تشخیص کارگروه پسادکتریپساارشد و های نامهدر تفاهم

 :گیردمی

 دوره؛و پژوهشگر به منظور پیشبرد اهداف  مسئول طرحای به ه خدمات مشاورهئارا 

  ؛ندوقه آن به صئو اراطرح و تدوین گزارش ارزشیابی عملکرد  و پژوهشگرمسئول طرح نظارت بر عملکرد 

 ؛براساس استانداردهای علمی )به لحاظ شکلی و محتوایی( اجرای طرح کنترل کیفیت 

  ؛ وگزارش نهاییتأیید انجام تعهدات و 

 عملکرد دوره یه رهنمودهای الزم به صندوق جهت ارتقائارا. 

 :حقوق مالکيت فکری .11ماده 

 واهد شد.خ لحاظمالکیت فکری صندوق  نامهبراساس آیین یدکترپساپساارشد و  دستاوردهای طرح ناشی از حقوق
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و از تاریخ ابالغ  به تصویب هیأت امنای صندوق رسید 11/10/1311در تاریخ تبصره  0و ماده  11 در دستورالعملاین 

 باشد.قابل اجرا میتوسط رییس صندوق 


