ثسوِ تؼبلي
شيًٌ وامٍ وحًٌ َشيىٍمزد مملَاي بىياد ملي وخبگان
بٍ مًسسات وخبٍپزير يا وخبٍپذيز
مقذمٍ -ثِ استٌبز هفبز ضيَُ ًبهِ تؼييي هَسسبت ًرجِپطٍض يب ًرجِپصيط هَضخ  ٍ1391/08/16ثِ هٌظَض ّسفوٌسي
مولّبي هبلي ثٌيبز هلي ًرجگبى ثِ هَسسبت هصمَض ٍ افعايص تبثيطگصاضي ايي مولّب زض زاًطگبُّب ،پژٍّطگبُّب،
هَسسبت آهَظضي ٍ پژٍّطيًْ ،بزّبي زٍلتي ٍ ذصَصي ،ايي ضيَُ ًبهِ ثطاي تؼييي ًحَُ ّعيٌِمطز مول ّبي هبلي
ثٌيبز تسٍيي هيضَز.
مادٌ :1تعاريف
 - 1ثٌيبز :هٌظَض ثٌيبز هلي ًرجگبى است.
 - 2هَسسِ :هٌظَض مليِ زاًطگبُّب ،پژٍّطگبُّب ،هَسسبت آهَظضي ٍ پژٍّطي ٍ ًْبزّبي زٍلتي ٍ ذصَصي است.
 - 3اػتجبض :هٌظَضمولّبي هبلي ثٌيبز است مِ ثِ هَسسبت ًرجِپطٍض تؼلق هيگيطز.
مادٌ  :2تعييه مًسسات ي تًافق وامٍمتبي
هؼبًٍت پژٍّص ٍ ثطًبهِضيعي ثٌيبز هطبثق ثب ضيًَُبهِ « تؼييي هَسسبت ًرجِپطٍض يب ًرجِپصيط ٍ هيعاى مولّبي هبلي
ثٌيبز» هَسسبت ٍاجس ضطايط ضا اًتربة ًوَزُ ٍ ثطاي ّط هَسسِاي ًبهِاي حبٍي هيعاى اػتجبض ترصيصي ثٌيبز اضسبل
ذَاّس ًوَزّ .ط هَسسِ هطوَل اػتجبض ترصيصي ثٌيبز ،ثبيستي تَافق متجي ذَز ضا هجٌي ثط اجطاي زقيق ايي ضيَُ ًبهِ
(ثب اهضبي گيطًسُ ًبهِ) ثطاي هؼبًٍت پژٍّص ٍ ثطًبهِ ضيعي اضسبل ًوبيس.
مادٌ  :3وحًٌ پزداخت اعتبار
هؼبًٍت پژٍّص ٍ ثطًبهِ ضيعي طجق يني اظ هطاحل ظيط(هطتجط ثب هَسسِ هَضز ًظط)ً ،بهًِگبضي الظم ضا ثب هؼبًٍت تَسؼِ
هسيطيت ٍ هٌبثغ ثٌيبز ثطاي ترصيص اػتجبض اًجبم ذَاّس زاز.
 -1-3پطزاذت اػتجبض ترصيصي ثِ هَسسِ ٍ اضائِ گعاضش ّعيٌِمطز تَسط هَسسِ طجق هبزُ  5ايي ضيًَُبهِ
 -2-3پطزاذت %50اػتجبض ترصيصي ثِ هَسسِ ،پطزاذت  %50هبثقي اػتجبض پس اظ زضيبفت ٍ تبييس گعاضش ّعيٌِمطز ٍ زض
ًْبيت زضيبفت گعاضش ًْبيي طجق هبزُ  5ايي ضيَُ ًبهِ
 -3-3اضائِ ثطًبهِ هسٍى ٍ ّوسَ ثب ايي ضيًَُبهِ ٍ هطبثق ثب هيعاى اػتجبض ترصيصي تَسط هَسسِ ،تبييس ثطًبهِ تَسط
هؼبًٍت پژٍّص ٍ ثطًبهِضيعي ،پطزاذت زض زٍ هطحلِ ٍ اضائِ گعاضش تَسط هَسسِ هطبثق هبزُ  5ايي ضيًَُبهِ ثؼس اظ
ّعيٌِمطز ّط يل اظ هطاحل هصمَض
مادٌ  :4محل َشيىٍ مزد اعتبار در مًسسٍ
زض زاًطگبُّب ،هسيط استؼسازّبي زضذطبى ٍ زض سبيط هَسسبت يني اظ هؼبًٍيي ٍ يب هسيطاى هَسسِ ثِ تطريص ضئيس
هَسسِ ،هسئَل ثطًبهِضيعي ٍ ّعيٌِ مطز ايي اػتجبض زض جْت سطفصلّبي هبزُ  ٍ 5اجطاي سبيط هَاز ايي ضيَُ ًبهِ ذَاّس
ثَز ٍ ضئيس هَسسِ ثبيستي هسئَل هَضز ًظط ضا طي ًبهِ متجي ثِ ثٌيبز هؼطفي ًوبيس.
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مادٌ  :5سزفصلَاي تخصيص اعتبار
هَسسبت ثبيستي اػتجبض زضيبفتي اظ ثٌيبز ضا ثب تَجِ ثِ ًَع هَسسِ حَل يل يب چٌس هحَض تؼييي ضسُ زض شيلّ ،عيٌِ
ًوبيٌس ٍ تبثيط گصاضي ًحَُ ّعيٌِ مطز ثطاي استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى هَسسِ هطَْز ثبضس.
 :1-5داوشگاٌَا:

 :1-1-5حوبيت اظ ضطمت استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى زض ّوبيصّب ،هسبثقبت ٍ ًوبيطگبُّبي هلي ٍ ثييالوللي
هؼتجط.
ّ :2-1-5عيٌِ ثطاي ثْطُهٌسي استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى اظ اهنبًبت ٍ ذسهبت ػلوي ٍ فٌي سبيط هَسسبت.
 :3-1-5حوبيت اظ تحصيل ،تحقيق ٍ ثوطثرطي زستبٍضزّبي استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى ،ثِ صَضت تنويل
اهنبًبت پژٍّطي ٍ تحصيلي مِ هستقيوبً تَسط ايطبى ثْطُثطزاضي هيضًَس ،ضبهل تنويل اهنبًبت آظهبيطگبّي،
ذطيس متت ٍ هجالت ،تْيِ ٍسبيل مول آهَظضي ،اهنبًبت تحقيقبتي ٍ مبضگبّي ٍ ًظبيط آى.
 :4-1-5حوبيت اظ تطنيل هجبهغ ٍ ًطستّبي ػلوي ٍ ّونبضيّبي پژٍّطي هيبىزاًطگبّي زض زاذل ٍ ذبضج
مطَض.
 :5-1-5مول ثِ اضتقبء اهنبًبت ضفبّي ،هؼيطتي ٍ هطبلؼبتي مِ زض زاًطگبُ زض اذتيبض استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى
قطاض هيگيطز ًظيط ذَاثگبُ زاًطجَيي ٍ متبثربًِ.
 :6-1-5مول ثِ فطصت هطبلؼبتي زاًطجَيبى استؼساز ثطتط هقطغ زمتطي مِ هبظاز ثط سْويِ تؼييي ضسُ زض
ثرطٌبهِّبي ٍظاضتيي ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضني قطاض گطفتِاًس.
 :7-1-5مول ثِ ثطگعاضي زٍضُّبي تَاًوٌس سبظي استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى
 :8-1-5زاًطگبُّبيي مِ هجلغ اػطبيي ثٌيبز ثِ آًْب ثيص اظ  800هيليَى ضيبل است ،ثبيستي حساقل  %30اظ ايي
هجلغ ضا ثطاي اػطبي ثَضس هَقت (طجق ضَاثط آييي ًبهِ اػطبي ثَضس هَقت زاًطگبُّبي مطَض ثِ زاًطجَيبى
ٍاجس ضطايط ) ّعيٌِ ًوبيس.
 :2-5پژيَشگاٌَا:

ّعيٌِمطز اػتجبض زض پژٍّطگبُّبي هَضز تبييس ثٌيبز طجق ثٌسّبي  1-1-5الي  4-1-5صَضت هيگيطز.
 :3-5سايز مًسسات غيز اس داوشگاٌَا ي پژيَشگاٌَا:

ّعيٌِ مطز اػتجبض ترصيصي ثِ هَسسبت طجق ثٌسّبي  1-1-5الي  ٍ 3-1-5ثٌسّبي ظيط ّعيٌِ هيضَز:
 :1-3-5ترصيص مول ّعيٌِ ثطاي ثطگعاضي ًوبيطگبُّب ،الوپيبزّب ،هسبثقبت ترصصي ٍ جطٌَاضُ ّبي هطتجط ثب
اهَض استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى.
:2-3-5مول ثِ ثطگعاضي مبضگبُّبي آهَظضي ٍ يب زٍضُّبي تَاًوٌسسبظ ثطاي استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى.
مادٌ  :6اػطبي مول ٍ ترصيص اػتجبض ثٌيبز ثِ هَسسبت استبًي اظ ططيق ثٌيبز ًرجگبى استبى شيطثط صَضت هيپصيطز.
تبصزٌ  :1مول ٍ ترصيص اػتجبض ثِ هَسسبتي مِ ثٌيبز ًرجگبى استبى آًْب تطنيل ًطسُ است ،هستقيوبً اظ ططيق هؼبًٍت
پژٍّص ٍ ثطًبهِضيعي اًجبم هيپصيطز.
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مادٌ  :7تب  %10اظ اػتجبض ترصيص يبفتِ ثِ ّط هَسسِ هي تَاًس ثب ًظط ضئيس ،هؼبٍى آهَظضي يب هؼبٍى پژٍّطي هَسسِ
ثطاي مول ثِ زاًصآهَظاى ،زاًطجَيبى ٍ پژٍّطگطاى هستؼس من ثضبػت مِ زض ضضتِ ذَز ضبذص ّستٌسّ ،عيٌِ ضَز.
مادٌ  :8گشارش وُايي
هَسسبت ثبيستي گعاضش ًْبيي ّعيٌِ مطز اػتجبض ضا حسامثط  6هبُ پس اظ زضيبفت اػتجبض ثِ هطجغ اػطبي مول زض هبزُ 6
اضسبل ًوبيٌس.
مادٌ  :9هَسسبت زضططحّبيي مِ ثب مول اػتجبض ترصيصي ثٌيبز اًجبم هيزٌّس ،ثبيس ثگًَِاي ضبيستِ شمط ًبم ثٌيبز ضا
هَضز تَجِ قطاض زٌّس.
مادٌ  :10لغً اعتبار
زض صَضتي مِ هَسسبت زضيبفت مٌٌسُ اػتجبض زض اضسبل گعاضش ًْبيي اقساهبت الظم ضا اًجبم ًسازُ ٍ يب گعاضش اضائِ ضسُ
هطبثق ثب هبزُ  5ايي ضيَُ ًبهِ ًجبضس ،ثٌيبز هيتَاًس زض سبلّبي آيٌسُ اػتجبض ترصيصي ثِ آى هَسسِ ضا مبّص زازُ ٍ يب
ًبم آى هَسسِ ضا اظ ليست هَسسبت گيطًسگبى اػتجبض حصف ًوبيس.
مادٌ  :11وظارت بز َشيىٍ مزد
ثٌيبز هي تَاًس ًوبيٌسُ يب ًوبيٌسگبًي ضا ثطاي ًظبضت ثط ًحَُ ّعيٌِمطز اػتجبض اػطبيي ثِ هَسسبت تؼييي ًوبيس ٍ مليِ
هَسسبت (هرصَصبً ثرص هبلي) ثبيستي ًْبيت ّونبضي ضا ثب ًوبيٌسُ ثٌيبز ًوبيٌس.
تبصزٌ  :2ضئيس ثٌيبز استبًي ثِ هٌعلِ ًوبيٌسُ ثٌيبز هحسَة هيضَز ٍ هَسسبت ثبيستي ّونبضي ّبي الظم ضا ثب ايطبى
زاضتِ ثبضٌس.
مادٌ  :12تنميل اطالعات ي مذارك استعذادَاي بزتز ي وخبگان
مليِ هَسسبتي مِ هطوَل اػتجبض ترصيصي ثٌيبز هيضًَس ،هيثبيست ًْبيت ّونبضي ضا ثب ثٌيبز ثطاي تنويل اطالػبت ٍ
هساضك استؼسازّبي ثطتط ٍ ًرجگبى زاضتِ ثبضٌس.
ايي ضيَُ ًبهِ زض  12هبزُ ٍ زٍ تجصطُ تسٍيي گطزيس ٍ زض تبضيد  1391/11/11ثِ تبييس ضيبست ثٌيبز هلي ًرجگبى ضسيس ٍ
اظ ايي تبضيد قبثل اجطاست ٍ جبًطيي ضيًَُبهة هَضخ  1389/10/7هيضَز.
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