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شته باش

مقدمه :
زر راعتای تمَیت ٍ بزلزاری ارتباط هٌغجن هیاى هَعغات آهَسػ ػالی ،پضٍّؾی ٍ فٌاٍری زارای هجَس اس ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری اعالػات با
عاسهاى ذبزگشاری جوَْری اعالهی زر ّوِ حَسُّای ػلوی هزتبظّ ،وچٌیي ػولیاتی ًوَزى یافتِّای اػضای ّیات ػلوی ٍ آؽٌایی آًْا با ًیاسّای ٍالؼی
ایزًا بِ عَر ذاؿ ٍ رعاًِ بِ عَر ػام

ٍ بِ هٌظَر ّسایت پزٍصُ ّای پصٍّؾی بِ عوت هَضَػات هبتالبِ ایي ػزفِ " آییه وامٍ وحًٌ پیشىُاد ي

برگساری فرصت مطالعاتی اعضای َیات علمی داوشگاٌَا در سازمان خبرگساری جمًُری اسالمی " بِ ؽزح سیز تسٍیي هیگززز.
سهیي هٌاعبی را بزای ارتما تَاًوٌسی ّا ٍ
ُ
فزفتّای هغالؼاتی اػضای ّیات ػلوی هَعغِّای آهَسػ ػالی ،پضٍّؾی ٍ فٌاٍری رؽتِّای هزتبظ ،زر ایزًا،
هْارت ایؾاى زر جّت وغب زاًؼ بَهی ٍ اًتمال یافتِّای پضٍّؾی بِ ایي عاسهاى فزاّن هیعاسز .زر عی ایي زٍراى ػضَ ّیات ػلوی بِ ػٌَاى ًوایٌسُ
هَعغِ زر ٍاحسّای تؼییي ؽسُ ایزًا حضَر هی یابس.

ماده  – 1تعاریف :
 -1-1وزارت ٍ :سارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری اعالػات.
 -1-2موسسه  :ولیِ هَعغات آهَسػ ػالی ،پضٍّؾی ٍ فٌاٍری وِ زارای هجَس اس ٍسارت ّغتٌس.
 -1-3هیات علمی  :آى زعتِ اس اػضای ّیات ػلوی توام ٍلت هَعغِّا وِ زارای هسرن زوتزا هی باؽٌس.
 -1-4فرصت مطالعاتی  :حضَر ػضَ ّیات ػلوی ٍاجس ؽزایظ هَعغِ ،زر یه ٍاحس تؼییي ؽسُ زر عاسهاى بزای یه هست هؼیي جْت هغالؼِ ٍ تحمیك.
 -1-5سازمان  :عاسهاى ذبزگشاری جوَْری اعالهی.

ماده  – 2اهداف :
 -2-1ووه بِ افشایؼ ؽٌاذت اػضای ّیات ػلوی هَعغِ ّا با فضای وار ٍالؼی زر جاهؼِ ٍ فٌؼت.
 -2-2تمَیت ارتباط هَعغِ با جاهؼِ ٍ فٌؼت ٍ تَعؼِ ّوىاری ّای پایسار ػلوی ٍ صپٍّؾی بیي هَعغِ ّا ٍ ٍاحس ػولیاتی.
فٌؼت
.
 -2-3جْت زّی بِ تحمیمات هَعغِ ّا ٍ تَعؼِ زاًؼ ٍ فٌاٍری ّای واربززی هَرز ًیاس جاهؼِ ٍ
ػولیاتی
.
 -2-4اًتمال ٍ تزٍیج یافتِ ّای جسیس زاًؼ ٍ فٌاٍری هَعغِ ّا بِ جاهؼِ ٍ فٌؼت با ّسف ارتمای تَاى ػلوی ٍ فٌی ٍاحسّای

ماده  – 3شرایط اجرا :
 -3-1تؼییي ٍ ارایِ ػٌاٍیي ،هَضَػات ٍ چالؼ ّای عاسهاى جْت تؼزیف زٍرُ ّای فزفت هغالؼاتی اس عَی برؼ ّای عاسهاًی بِ زفتز بزًاهِریشی،
ًَعاسی ٍ تحَل ازاری.
 -3-2جوغ بٌسی زرذَاعت ّا اس عَی زفتز بزًاهِریشیًَ ،عاسی ٍ تحَل ازاری ٍ ارجاع بِ وویتِ هسیزیت عاذتار ٍ فٌاٍریّای مزیزیتی .
 -3-3بزرعی ٍ تاییس زٍرُّا ٍ اػالم بِ فَرت همتضی بِ هَعغات هزبَعِ.
 -3-4بزرعی زرذَاعتّای ؽزوت زر فزفتّای هغالؼاتی ارعالی اس عَی هَعغات هزبَعِ.
 -3-5اًؼماز لزارزاز ٍ یا تفاّن ًاهِ پضٍّؾی فیوابیي هَعغِ ٍ عاسهاى.
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 -3-6زریافت حىن هاهَریت ٍ هؼزفیًاهِ ػضَ ّیات ػلوی تَعظ عاسهاى.
ً -3-7ظارت بز حضَر ػضَ ُ یات ػلوی زر عاسهاى تَعظ ازارُ ول اهَر ازاری ٍ پؾتیباًی با لحاػ ایي اهز وِ ایي حضَر هی تَاًس بِ فَرت توام ٍلت
(  5رٍس واری زر ّفتِ ) یا پارُ ٍلت ( حسالل 2رٍس واری زر ّفتِ باؽس).
تبصره  :زر فَرتی وِ زٍرُ حضَر ػضَ ّیات ػلوی زر هزاوش اعتاًْا باؽس ولیِ ّواٌّگی ّا با ًظارت عاسهاىهزوشی ذَاّس بَز.

ماده  – 4شرایط متقاضی :
 -4-1رؽتِ ٍ ترقـ ػضَ ّیات ػلوی با ًیاسّای عاسهاى هزتبظ باؽس.
 -4-2زٍرُ فزفت هغالؼاتی بزای اػضای ّیات ػلوی زر زٍرُ پیواًی حسالل  6هاُ توام ٍلت ٍ یا  12هاُ ًیوِ ٍلت ٍ زر زٍرُ رعوی َآسهایؾی  3هاُ
توام ٍلت ٍ یا  6هاُ ًیوِ ٍلت هی باؽس.

ماده  – 5وظایف متقاضی :
 -5-1زر زٍرُ ّای توام ٍلت حضَر ّیات ػلوی زر عاسهاى توام ٍلت بَزُ ٍ فؼالیت ّای ػلوی ایؾاى هٌحقزاً زر هؾاٍرُ ٍ راٌّوایی زاًؾجَیاى ذَاّس
بَز.
 -5-2زر زٍرُ ّای پارُ ٍلت هست حضَر ّیات ػلوی زر عاسهاى بِ ًقف تملیل هی یابس.
بَز
 -5-3ػضَ ّیات ػلوی زر زٍرُ فزفت هغالؼاتی بِ ّیچ ػٌَاى هجاس بِ اؽتغال زر عاسهاى زیگزی ًرَاّس .
 -5-4ػضَ ّیات ػلوی بایس بزًاهِ حضَر ذَز زر

عاسهاى ٍ گشارػ پیؾزفت وار هاّیاًِ را بِ هؼاًٍت پ صٍّؾی هَعغِ ٍ ًیش وویتِ عاذتار

ٍفٌاٍریّای هسیزیتی اػالم ًوایس .ارایِ گشارػ واهل زر سهاى اتوام لزارزاز الشاهی اعت.
 -5-5بزًاهِ تحمیماتی ٍ ًاهِ تاییس عاسهاى بایس پیَعت لزارزاز فی هابیي هَعغِ ٍ عاسهاى باؽس.
 -5-6ارایِ حسالل یه همالِ جْت چاپ زر ًؾزیات هؼتبز ػلوی ،پضٍّؾی زاذلی ،پظ اس اًجام فزفت هغالؼاتی الشاهی اعت.
 -5-7هغالؼِ ٍ رػایت ؽزایظ ٍ لَاًیي ازاری ٍ حفاظتی عاسهاى تَعظ ػضَ ّیات ػلوی الشاهی اعت.

ماده  – 6وظایف سازمان :
 -6-1عاسهاى هیبایغت زر عَل زٍرُ فزفت هغالؼاتی  ،اهىاًات ٍ تغْیالت هَرز تَافك ،هٌابغ ػلوی ٍ تجْیشات السم

ٍ اتاق وار را وِ زر بزًاهِ

تحلیماتی ػضَ ّیات ػلوی ارایِ ؽسُ ،تاهیي ًوایس.
 -6-2عاسهاى هیتَاًسزر فَرت پیؼ بیٌی زر بزًاهِ ّای بَزجِ عاالًِ ٍ تاهیي اػتبار السم ،حكالشحوِای بز اعاط لزارزاز هٌؼمسُ بیي ػضَ ّیات ػلوی
ًوایس
.
ٍ عاسهاى با رػایت ضَابظ ٍ همزرات هالی بِ ػضَ ّیات ػلوی پززاذت

ماده  – 7ایي آییي ًاهِ زر  7هازُ ٍ یه تبقزُ تْیِ ٍ عی ابالؽ ؽوارُ  98/1000/11699هَرخ  98/06/17هسیز ػاهل عاسهاى اس تارید
هذوَر السم االجزا هی باؽس.
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