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 گلستانو خدمات بهداشتی درمانی پزشکی  علوم دانشگاه سالمت فناوری شورای اساسنامه
 

 ثبالدػتی اػٌبد ثب هغبثك ٍ فٌبٍسی ٍ ػلنًْضت تَػؼِ هؼیش گلؼتبى دس ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی پضؿىی ػلَمداًـگبُ

 صهیٌِ دس سّجشی هؼظن همبم اثالغی والى ّبی وـَس،ػیبػت ػلوی جبهغ ًمؾ جولِ اص فٌبٍسی ٍ ػلن حَصُ دس وـَس

 ثشٍت ثِ ایذُ تجذیل ٍ فٌبٍسی ساّجشی ٍ حوبیتّذف ثب ٍ ػالهت والىّبیػیبػت ٍ همبٍهتی التلبد فٌبٍسی، ٍ ػلن

 ؿَسای تـىیل ثِ هجبدست ثٌیبى داًؾ تَلیذ ٍ همبٍهتی التلبد تمَیت ٍ تَػؼِ داخلی، تَاى استمبی ، ػالهت حَصُ دس

 .اػت ًوَدُ فٌبٍسی

 هتخللیي ولیِاًذیـیّن ٍ افضایی ّن ثب هشتجظ ًْبدّبی ػبیش ٍداًـگبُ ّبیظشفیت اص اػتفبدُ ثب تباػتآى ثش ؿَساایي

 ٍ ثیَتىٌَلَطی كٌؼت داسٍیی، اٍلیِ هَاد هبًٌذ ػالهت ًظبم ّبیفٌبٍسی تَػؼِ دس هَثشی ًمؾ ثتَاًذ ریٌفؼبى، ٍ

 حَصُ دس ػالهت،خذهبت حَصُ دس اعالػبت فٌبٍسی ثش هجتٌی ّبی هذل ٍاوؼي، آصهبیـگبّی، پضؿىی تجْیضات

 .ًوبیذ ایفب ایشاًی جبهؼِ ػالهت استمبءٍ  ٍ ػالهت

 فعالیت موضوع -1ماده 

 ّبی صهیٌِتوبم دسپضؿىیآهَصؽ ٍدسهبى ثْذاؿت،ٍصاستوالىّبیثشًبهِ ٍ ّبػیبػت پیشٍ داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای

 داًـگبُ ّبیفؼبلیت ثش ًظبست ٍ گزاسی ػیبػت سیضی، ثشًبهِ گیشی، تلوین هشجغثبالتشیي ػٌَاى ثِ ػالهت فٌبٍسی

 .ثبؿذهی داًـگبُ فٌبٍسی ٍ پظٍّـی آهَصؿی، ّبی فؼبلیت دس ثشٍت ثِ ػلن تجذیل چشخِ ٍ فٌبٍسی حَصُ دس

 تعاریف -2ماده 

وبسثشد داًؾ ٍ هْبست ّبی ػلوی دس تَلیذ فٌبٍسی ّبی ػالهت هحَس ٍ ػیؼتن ّبی تَػؼِ یبفتِ ثشای فناوری سالمت:

 سفغ ًیبص حَصُ ػالهت ٍ ثْجَد ویفیت ػالهت.

:ثب تَجِ ثِ ًیبص سٍص افضٍى كٌبیغ ٍ هَػؼبت دٍلتی ٍ خلَكی ثِ تَاًوٌذی ّبی داًـگبُ ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

التلبدی جبهؼِ ٍ ضشٍست  -دس حَصُ پظٍّؾ ٍ خذهبت فٌی ٍ هـبٍسُ ٍ ّوچٌیي ًمؾ داًـگبُ دس تَػؼِ اجتوبػی

اص اهىبًبت داًـگبُ ٍ اًتمبل تجشثِ اص ػغح اجشا ثِ  ًوَدى داًؾ ٍ یبفتِ ّبی جذیذ داًـگبُ، اػتفبدُ ثْیٌِاجشائی 

 داًـگبُ ضشٍست ٍجَد یه استجبط هٌغمی ٍ پبیذاس هیبى كٌؼت ٍ داًـگبُ ٍجَد داسد. 

 دانشگاه فناوری شورای ماموریت -3ماده 

 فٌبٍسی حَصُ دس داًـگبُ ّبی ثشًبهِ والى هذیشیت ٍ ّب ػیبػت ٍساًُمـِ ساّجشدی،ثشًبهِ اًذاص،چـنتذٍیي. 

 معاونت تحقیقات و فناوری

 گلستان و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 ...............................شماره: 

 ................................تاریخ:

 ................................پیوست:
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 ّبیسٍؽ ٍ فشآیٌذّبتؼْیل ٍػیلِ ثِ هحلَل ٍ فٌبٍسی تَلیذ هؼیش دس تحمیمبتی ّبیفؼبلیت ًوَدى ّذفوٌذ 

 .حوبیتی

 ػالهت ًظبم دس ثٌیبى داًؾ ّبی ؿشوت هتَلیبى ٍ فٌبٍساى ػلوی، ّیئت اػضبی ّذفوٌذ ػبصی تَاًوٌذ. 

 الوللی ثیي ّبیظشفیت اص اػتفبدُ ثب ػالهت حَصُ هحلَالت ػبصی ثَهی ٍ فٌی داًؾ اًتمبلثشایثؼتشػبصی. 

 داًـگبُ فٌبٍسی سؿذ هشاوض دس هؼتمش ػالهت حَصُ ثٌیبى داًؾ ّبی ؿشوت تبػیغ ٍ گؼتشؽ اص حوبیت. 

 فشٍؽ ثبالػشی اص دسكذی 5 دسآهذ ٍ فٌبٍسی حَصُ دس داًـگبُ ول هٌبثغ اص دسكذ 3 تخلیقثیٌی پیؾ 

 1404 اًذاص چـن دس هؼتمش ّبی ؿشوت

 اهداف  -4ماده 

 ُتؼییي اٍلَیت ّبی فٌبٍسی دس حَصُ ػالهت دس داًـگب 

  ثشًبهِ سیضی، ػیبػت گزاسی ٍ ًظبست دس حَصُ فٌبٍسی ػالهت اص عشیك هـبسوت ّبی دسٍى ثخـی، ثیي

 ثخـی ٍ ثشٍى ثخـی

 ًِاص تَلیذ ًبخبلق هلی دس ثخؾ ػالهت فٌبٍسی اص عشیك تؼْیل  ووه ثِ افضایؾ ػْن پظٍّؾ فٌبٍسا

 فشآیٌذّب ٍ الذاهبت حوبیتی الصم

  تذٍیي ػیبػت ّب ٍ ساّىبسّبی اجشایی ًیل ثِ اّذاف تشػین ؿذُ دس ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ٍصاست هتجَع دس

 ػالهت دس ػغح داًـگبُ  حَصُ فٌبٍسی

  ثٌیبى ثب ّوىبسی اػضبی ّیبت ػلوی دس حَصُ تَاًوٌذػبصی ؿشوت ّبی خلَكی یب غیشدٍلتی داًؾ

 ػالهت

 ووه ثِ ثشلشاسی اهٌیت ػشهبیِ گزاسی ثشای ثخؾ خلَكی ٍ خیشیي دس حَصُ فٌبٍسی ّبی ًظبم ػالهت 

 ثؼتشػبصی ثشای تؼْیل اًتمبل داًؾ فٌی ٍ تَلیذ ثَهی هحلَالت ٍ خذهبت هَسد ًیبص حَصُ ػالهت 

 ّبی داًؾ ثٌیبى ػالهت، ؿشوت ذ/ پبسن/ پشدیغ ػلن ٍ فٌبٍسیهذیشیت ٍ حوبیت اص فؼبلیت ّبی هشاوض سؿ

 حَصُ ػالهت 

 ثشًبهِ سیضی ثشای اجشای ثشًبهِ ّبی حَصُ فٌبٍسی دس والى هٌغمِ وـَس. 

  دانشگاه فناوری شورای وظایف -5ماده 

 ِتحمیمبتی، هشاوض ، ػلوی ّیئت اػضبی فٌبٍساًِ ّبی فؼبلیت ثش ًظبست ٍ گزاسیػیبػت سیضی، ثشًبه 

 .ثٌیبى داًؾ ّبی ؿشوت ٍ فٌبٍسی سؿذ هشاوض ّب، داًـىذُ

 ثش ًظبست ٍ فٌبٍسی حَصُ دس داًـگبُ ّبی داًـىذُ ٍ تحمیمبتی هشاوض ثشای ساُ ًمـِ ٍ هحَسی ثشًبهِ تؼییي 

 . آًْب اجشای حؼي             
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 حؼي ثش ًظبست ٍ فٌبٍسی حَصُ دس داًـگبُ هذت ثلٌذ ثشًبهِ ٍ ػالهت حَصُ دس فٌبٍسی ّبی اٍلَیت تؼییي 

 . ًْبآ اجشای

 ،ِتىویلی تحلیالت داًـجَیبى ػلوی، ّیئت اػضبی اص حوبیت وبسّبی ٍ ػبص تلَیت ٍ پیـٌْبد اسائ ٍ 

 .ػبصی تجبسی ٍ فٌبٍسی ػلن، صًجیشُ هؼیش دس داًـگبُ هحممیي

 ،داًـگبُ فٌبٍسی حَصُ ّبی فؼبلیت ٍ ثشًبهِ هؼتوش تحلیل ٍ اسصیبثی پبیؾ. 

 داًـگبُ هحممیي ٍ ػلوی ّیئت اػضبی ثشای هبلی ّبی حوبیت عشیك اص هحلَل ثِ ایذُ تجذیل فشایٌذتؼْیل. 

 ،داًـگبُ هحلَل ثِ هٌجش فٌبٍسی ّبی عشح ثش ًظبست ٍ تلَیت داٍسی، ٍ اسصیبثی ثشسػی. 

 ثٌیبى داًؾ ّبی ؿشوت ٍ فٌبٍسی سؿذ هشاوض ثش ًظبست ٍ اًذاصی ساُ اص حوبیت تلَیت گزاسی،ػیبػت 

 .داًـگبُ

 بت اختزاعات ثامور مالکیت معنوی و  -5-1

  ّبی فٌبٍساًِ ٍ لشاسدادّبی ٍاحذّبی فٌبٍس ٍ ؿشوتْبی عشحدس ًظبست ٍ تبییذ دسكذ هبلىیت فىشی هـبسویي

 پزیشؽ ؿذُ دس هشوض سؿذ داًـگبُ

 ثشسػی ٍ تلَیت لشاسدادّبی هبلىیت فىشی ثب هتمبضیبى 

 همکاری با صندوق/ صندوق های حمایت اس طزح های فناورانهمدیزیت و نظارت بز  -5-2

   تؼبهل، ثشسػی ٍ تؼییي هیضاى حوبیت هبلی اص ثَدجِ ػبهلیت داًـگبُ دس خلَف ؿشوت ّبی هتمبضی دس

 كٌذٍق ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی

 /تلَیت هلَثبت هشثَط ثِ لَاًیي كٌذٍق ّبی حوبیت اص پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب هـبسوت داًـگبُ ٍ پبسن 

 پشدیغ ػلن ٍ فٌبٍسی، ػبصهبى ػشهبیِ گزاسی ثخؾ خلَكی دس گؼتشُ اػتبًی، هٌغمِ ای ٍ وـَسی

 تلَیت ّشگًَِ تؼبهالت ثب كٌذٍق حوبیت اص پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی غیشدٍلتی 

  ثشسػی، داٍسی ٍ تلَیت ًْبیی داٍسی عشح ّبی فٌبٍساًِ دس ؿَسای فٌبٍسی جْت هـخق ًوَدى هیضاى ٍام

یب هـبسوت كٌذٍق حوبیت اص پظٍّؾ یب كٌذٍق ّبی دیگش عشف لشاسداد یب تفبّن ًبهِ ثب  تخلیلی، هیضاى ػَد

 داًـگبُ، هیضاى تٌفغ دس ٍام دّی، هذت ثبصپشداخت ٍ ًحَُ ضوبًت

 دسیبفت تؼْیالت داًؾ ثٌیبى ) پغ اص ثشسػی تَػظ وبسؿٌبع التلبدی ٍ ػپغ عشح دس ؿَسای هیضاى  يتؼیی

ص كٌذٍق ّب ثشای دسیبفت ٍام ّبی ثب ثْشُ ثؼیبس ون دس عی لشاسداد ثب فٌبٍس( ثِ فٌبٍسی ثشای اسائِ ثِ یىی ا

 هتمبضیبى

 شزکت های دانش بنیان و واحدهای فناورانه  -5-3

  ّبی داًؾ ثٌیبى داًـگبّی ثشای اػضبی ّیبت ػلوی ٍ هتمبضیبى دیگشتمبضبی اخز هجَص تبػیغ ؿشوتتبییذ 

  ٍاحذّبی فٌبٍس ثشای اًجبم هغبلؼبت اهىبى ػٌجی ٍ تْیِ وؼت ٍ وبس ثشای ثشسػی ٍ تبئیذ پزیشؽ همذهبتی

 دسیبفت پزیشؽ لغؼی دس هشوض سؿذ دس لبلت اسائِ گضاسؽ هلَثبت ؿَسای هشوض سؿذ



4 
 

 تؼییي هیضاى ٍ ؿشایظ دسیبفت اػتجبس فٌبٍسی ثشای ؿشوت ّبی هتمبضی 

  ثٌیبى ثشای دسیبفت ٍام ثب ثْشُ ثؼیبس ون اص تبئیذ عشح تَجیْی وؼت ٍ وبس اسائِ ؿذُ تَػظ ؿشوت ّبی داًؾ

 كٌذٍق حوبیت اص پظٍّؾ یب كٌذٍق ّبی دیگش

  ِثشسػی ٍ تبئیذ تؼْیالت تحمیمبتی )آصهبیـگبُ، وبسگبُ، ...( جْت اًجبم تحمیمبت ًَآٍساًِ ٍ تَلیذ ًوًَِ اٍلی

 ثِ ًَآٍس

 لىشد ثش اػبع ؿیَُ ًبهِتلَیت ؿیَُ ًبهِ تـىیل ؿشوت ّبی داًؾ ثٌیبى داًـگبّی ٍ اسصیبثی ػو 

 ُحوبیت اص هجَصّب ٍ تَػؼِ ثبصاس هحلَالت داًؾ ثٌیبى داًـگب 

 هماهنگی، نظارت و تقویت مزاکش رشد -5-4

 ًظبست ثش هشاوض سؿذ فٌبٍسی ػالهت 

 ُاسائِ گضاسؽ فللی ایي هشاوض اص فؼبلیت ّبی كَست گشفتِ ثِ ؿَسای فٌبٍسی داًـگب 

 صی هشوض سؿذ جذیذتؼییي ٍ تلَیت دسخَاػت ساُ اًذا 

 تؼییي ٍ تلَیت اجبسُ ثْبی هبّیبًِ دفتشوبس ٍ تجْیضات اداسی ٍاحذّبی هشوض سؿذ ثب تلَیت ؿَسای فٌبٍسی 

  تبهیي خذهبت هـبٍسُ ای/ تجْیضاتی/ آصهبیـگبّی ثِ تـخیق ٍ تلَیت ؿَسای فٌبٍسی داًـگبُ دس خلَف

 تؼشفِ خذهبت خذهت دس هشوض سؿذ

 َف تبهیي ًیبصّبی داًـگبُ ٍ هشاوض تبثؼِ اص هحلَالت داًؾ ثٌیبى داًـگبُ ثِ گیشی ٍ تبئیذ دس خلتلوین

 پیـٌْبد سئیغ هشوض سؿذ 

 تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع  -5-5

 اكَل ٍ هفبد آییي ًبهِ استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت ٍ جبهؼِ  لَیتت 

 ِریل دس هَسد عشح ّبی ٍساًِ ثِ ؿشحفٌبثٌیبى ٍ ٍاحذّبیّبی داًؾٍظبیف ؿَسای فٌبٍسی دس لجبل ؿشوتولی

 گزاسی داًـگبُ اًجبم هی گیشد، كبدق اػت.كٌبیغ ٍ ػبصهبى ّب وِ ثب هـبسوت یب ػشهبیِ

 تؼبهل، ثشسػی ٍ تؼییي هیضاى حوبیت هبلی اص ثَدجِ ػبهلیت داًـگبُ -

 اػتجبس فٌبٍسی )ثشای ػضَ ّیبت ػلوی ؿشیه دس پشٍطُ(تؼییي هیضاى ٍ ؿشایظ دسیبفت  -

تبئیذ عشح تَجیْی وؼت ٍ وبس اسائِ ؿذُ ثشای دسیبفت ٍام ثب ثْشُ ثؼیبس ون اص كٌذٍق حوبیت اص پظٍّؾ یب  -

 كٌذٍق ّبی دیگش 

 تؼییي ٍ تبئیذ تؼْیالت تحمیمبتی)آصهبیـگبُ، وبسگبُ، ...( -

یٌذ، اتوبم استمبء هحلَل یب خذهت ؿَد( دس هشاحل اثتذای فشا ،ّبی فٌبٍسی ) وِ هٌجش ثِ تَلیذپشٍطُتلَیت  -

 یبفتِ هَفك ٍ یب هـتشن وِ ثِ تبئیذ ؿَسای فٌبٍسی سػیذُ اػت.

ثشٍى ػپبسی فؼبلیت ّبی فٌبٍساًِ ) داًـگبُ هی تَاًذ ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص ظشفیت ثخؾ غیش داًـگبّی دس صهیٌِ  -

ِ ػمذ تجْیضات، خذهبت آصهبیـگبّی ٍ غیشُ دس حَصُ فٌبٍسی ثِ تـخیق ؿَسای فٌبٍسی داًـگبُ الذام ث

 لشاسداد ًوبیذ(.
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 تلَیت اكَل ٍ هفبد لشاسداد هبلىیت هؼٌَی ٍ هبدی داًـگبُ دس لشادادّبی استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت ٍ جبهؼِ. -

 گذاری فناوری سالمت در دانشگاه ستبزنامه ریشی و سیا -5-6

  ػبلِ داًـگبُ دس حَصُ فٌبٍسی ٍ ثشًبهِ ػولیبتی یىؼبلِ 5تذٍیي ثشًبهِ اػتشاتظیه 

 َیت اػبػٌبهِ ّبی هشتجظ ثب هذیشیت تَػؼِ فٌبٍسی ػالهت ٍ هشوض سؿذ تَػظ ؿَسای فٌبٍسی ٍ ثشسػی ٍ تل

 تبئیذ 

 ّشگًَِ تغییش ٍ اكالح دس اػبػٌبهِ ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی هشتجظ ثب آى 

  یه ػضَ ؿَسای فٌبٍسی دس ّیبت پٌج ًفشُ حل اختالف دس هَاسد اختالفی هزوَس دس تؼییي ػضَیت

 حَصُ فٌبٍسی لشاسدادّبی

 ٍ داًـگبّی دس صهیٌِ  تلَیت اجبصُ دػتشػی ٍ هفبد لشاسداد ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص ظشفیت ثخؾ غیش تؼییي

خذهبت هـبٍسُ ای ، تجْیضات، خذهبت آصهبیـگبّی ٍ غیشُ دس حَصُ فٌبٍسی )هالن تؼشفِ اػتفبدُ اص ایي 

 تجْیضات هلَثِ ؿَسای فٌبٍسی داًـگبُ اػت(.

  ِخذهبت فٌبٍسی تَػظ ؿَسای فٌبٍسی داًـگبُتلَیت تؼشف 

  ُتؼییي اٍلَیت ّبی فٌبٍساًِ داًـگب  

 :دانشگاه فناوری شورای ارکان -6ماده 

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای سئیغ - 1 

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای سئیغ ًبیت  -2 

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای دثیش – 3

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای حمَلی اػضبی  -4

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای حمیمی اػضبی  -5

 دانشگاه فناوری شورای حقیقی و حقوقی اعضای -7 ماده

 داًـگبُ سیبػت ؿَسا؛ سئیغ -1

 داًـگبُ فٌبٍسی ٍ تحمیمبت هؼبٍى ؛ؿَسا سئیغ ًبئت -2

 داًـگبُ فٌبٍسی هذیش ؛ؿَسا دثیش -3

 داًـگبُ آهَصؽ هؼبٍى -4

 هؼبٍى غزا ٍ داسٍ -5
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 فٌبٍسی حَصُ ثب هشتجظ داًـىذُ سئیغ یب ٍ  )ٍجَد كَست دس( داًـگبُ ًَیي ّبی فٌبٍسی داًـىذُ سیبػت -6

 یب داًـگبُ سؿذ هشوض دس هؼتمش  )هذیشُ ّیئت سئیغ یب هذیشػبهل (ثٌیبى داًؾ ّبی ؿشوت سٍػبی اص ًفش دٍ -7

 .داًـگبُ ػلوی ّیئت اػضبی هؼتمش غیش ّبی ؿشوت

 .داًـگبُ فٌبٍسی سؿذ هشاوض سٍػبی  /سئیغ -8

 )سای حك ثذٍى ( جلؼِ دػتَس حؼت هذػَ اػضبی -9

 .ؿًَذ هی هٌلَة توذیذ لبثلیت ثبػبلِ 2 دٍسُیهثشای داًـگبُسیبػت حىن ثب داًـگبُفٌبٍسیؿَسایاػضبی -9-1

 .ًوبیٌذ ؿشوت فٌبٍسی ؿَسا جلؼبت دس ؿخلبً اػت الصم ؿَسا اػضبی -9-2

 .ؿذ خَاّذ ؿَسا اص ػضَ حزف ثِ هٌجش ػبل عَل دس جلؼِ 5 یب هتَالی جلؼِ 3 كَست ثِ غیشهَجِ غیجت -9-3

 دانشگاه فناوری شورای رئیس وظایف -8ماده 

 ؿَسا حمَلی ٍ حمیمی اػضبی احىبم كذٍس ٍ تؼییي 

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای هلَثبت اجشای حؼي ثش ًظبست 

 الؼبدُ فَق جلؼبت ثشگضاسی یب ٍ صهبًجٌذی جذٍل ثشاػبع جلؼبت ثشگضاسی صهبى تؼییي. 

 .داسد ثشػْذُ سا جلؼِ سیبػت ؿَسا سئیغ غیبة دس ٍ ثَدُ ؿَسا سئیغ اختیبسات داسای ؿَسا سئیغ ًبیت -8-1

 دانشگاه فناوری شورای دبیز وظایف -9 ماده

 ِاػبػٌبهِ االجشاء الصم پیَػت ػٌَاى ثِ ؿَسا اجشائی ًبهِ آئیي پیـٌْبد ٍ تْی. 

 ِؿَسا دس عشح ثشای ّب ثشًبهِ ًَیغ پیؾ ٍ جلؼبت دػتَس تْی. 

 هـبٍسیي ٍ هتخللیي ، ؿَسا اػضبی اص دػَت ٍ جلؼبت ثشگضاسی ّوبٌّگی ٍ پیگیشی. 

 داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای هلَثبت اثالؽ 

 تؼییي ثَػیلِ پیـشفت هیضاى پبیؾ ٍ اثالؽ اص پغ داًـگبُ فٌبٍسی ؿَسای هلَثبت اجشای حؼي پیگیشی 

 .هلَثبت تحمك هیضاى اسصیبثی ٍ ّب ؿبخق       

 ّب وویتِ صیش فؼبلیت ٍ ّب ثشًبهِ تٌظین دس ّوبٌّگی ٍ هذیشیت ٍ تـىیل پیـٌْبد.                       

 .ؿَسا دس عشح جْت یىجبس هبُ 6 ّش ؿَسا ّبی فؼبلیت ای دٍسُ گضاسؿبت تْیِ -9-1   

 دانشگاه فناوری شورای تصمیمات نحوه اخذ -11 ماده

 ؼالٍُ یه ًفش اػضبی حبضش دس جلؼِ اتخبر هی گشدد.ث ًلف سای ثب تلویوبت  -10-1
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 .گشدد هی اثالؽ ٍ سػوی فٌبٍسی ؿَسای سئیغ اهضبء ثب هلَثبت ولیِ -10-2

 .اػت پیگیشی لبثل ٍ االجشا الصم داًـگبُ صیشهجوَػِ ٍاحذّبی ولیِ ثشای ؿَسا هلَثبت -10-3

 بودجه و منابع شورای فناوری  -11ماده 

ثَدجِ هَسد ًیبص ثشای تبهیي هبلی ثشًبهِ ّبی ؿَسا اص هحل ثَدجِ ػبالًِ داًـگبُ، ثَدجِ ّبی حوبیتی ٍصاست  -11-1

هتجَع ٍ جزة ػشهبیِ اص عشیك هـبسوت ثخؾ خلَكی دس ثشًبهِ ّبی حَصُ فٌبٍسی یب هٌبثغ كٌذٍق ّبی حوبیت اص 

 پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی تبهیي هی ؿَد. 

 ّبی داًـگبُ اص عشیك هؼبًٍت هشثَعِ تبهیي خَاّذ ؿذ. ّش یه اص ثخؾ  ثَدجِ ثشًبهِ ّبی -11-2

ّضیٌِ وشد اػتجبسات ثب ًظش ثبالتشیي همبم ّش ثخؾ ٍ هؼبًٍت ٍ تبئیذ سیبػت داًـگبُ اًجبم ٍ ثِ ؿَسا ثِ كَست  -11-3

 ػبالًِ گضاسؽ خَاّذ ؿذ. 

 لبثل اثالؽ، تبسیخ اص ٍ سػیذ داًـگبُ هحتشم سیبػت تبییذ ثِ   /   /   تبسیخ دس تجلشُ 17 ٍ هبدُ 11 دس اػبػٌبهِ ایي

 .اػت اجشا


