
 ثٌيبى ّبي داًؼؽيَُ ًبهِ ايجبد ؽزكت

 هیبت علمي وزارت علوم، تحقیقبت و فنّبوريهب و واحدهبي پژوهشي و اعضبي ويژه دانشگبه

 مقدمه 

ّب ٍ هَعغبت پضٍّؾي هَرد تبييذ ّبي هَجَد در داًؾگبُّب ٍ تَاًبييثِ هٌظَر اعتفبدُ ّزچِ ثيؾتز اس ظزفيت

ٍسارت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌّبٍري ٍ اػضبي ّيبت ػلوي آًْب ٍ تحقق اّذاف ثزًبهِ چْبرم تَعؼِ اقتقبدي، 

ثٌيبى ثب ؽزايظ سيز ّبي داًؼقبًَى ثزًبهِ چْبرم( ؽزكت 51ٍ هبدُ  48گي كؾَر )ثٌذ الف هبدُ اجتوبػي ٍ فزٌّ

 ؽًَذ:ايجبد هي

عْبم آى هتؼلق ثِ يك داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي  100تب % 1ؽَد كِ اس %ثٌيبى ثِ ؽزكتي گفتِ هيؽزكت داًؼ

ّب يب ٍاحذّبي پضٍّؾي ثبؽذ. در فَرتي كِ بُداًؾگ اعضبي هیبت علمي درفذ آى هتؼلق ثِ 100تب  51ٍ يب اس 

ثٌيبى خقَفي اعت ٍ در غيز ايٌقَرت ؽزكت داًؼ ثٌيبى ثبؽذ ؽزكت داًؼ 50عْبم داًؾگبُ كوتز اس %

 دٍلتي اعت. 

 اهداف

در  و اعضبي هیبت علميّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي ّبي داًؾگبُايجبد سهيٌِ ثِ كبرگيزي ّزچِ ثيؾتز تَاًبيي -1

 جبهؼِ 

 ّبي پضٍّؾيتجبري عبسي يبفتِ -2

ّبي ثيؾتز در رفغ ًيبس جبهؼِ ٍ اهكبى ّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي ثزاي فؼبليتتزغيت ّيئت ػلوي داًؾگبُ -3
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 ّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾيافشايؼ درآهذّبي اختقبفي داًؾگبُ -4
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 تَليذ هحقَالت ثب فٌّبٍري ًَيي)تَعؼِ فٌّبٍري( -3

 اي اجزائي ٍ هؾبٍرُ ّبي پضٍّؾي، اًجبم خذهبت ًظبرتي ثز پزٍصُ -4
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 اًجبم خذهبت ٍرٍد كغت ٍ كبرّب ثِ ثبسار ثيي الولل ٍ جْبًي كزدى آًْب -11

 كبرآفزيٌي در عغَح هلي، هٌغقِ اي ٍ هحلي  ثزًبهِ ريشي ٍ اجزاي عزحْبي تَعؼِ -12

 بنیبنهبي دانشانواع شركت

 ثٌيبى ثِ دٍ دعتِ كلي تقغين هي ؽًَذ: ّبي داًؼؽزكت

ؽزكت ّبيي كِ داًؾگبُ ّب ًيش  -2ؽزكت ّبيي كِ فقظ اػضبي ّيبت ػلوي هبلك آى ّغتٌذ ٍ  -1

 هبلكيت دارًذ.

ثٌيبى، ؽزكتي خقَفي اعت كِ ثبيذ تبثغ ؽزكت داًؼ  ثبؽذ، 50در فَرتي كِ عْبم داًؾگبُ كوتز اس % -الف

تَاًٌذ ثز عجق قبًَى ّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي هيّب ثجت ؽَد. داًؾگبُقبًَى تجبرت ثبؽذ ٍ در ادارُ ثجت ؽزكت

قبًَى  48ّبي خقَفي عْبهذار ثبؽٌذ ٍ در ثٌذ الف هبدُ ّيئت اهٌبءّب پظ اس تقَيت ّيئت اهٌبء در ؽزكت

ّبي غيزدٍلتي تَعؼِ چْبرم ًيش ثِ دٍلت اجبسُ دادُ ؽذُ اعت كِ سهيٌِ عبس ٍ حبهي تؾكيل ؽزكتثزًبهِ 

 ّبي خذهبت هٌْذعي ثبؽذ. فٌّبٍري ٍ ؽزكت



ثٌيبى، ؽزكتي دٍلتي اعت. در ثٌذ الف هبدُ يب ثيؾتز ثبؽذ، ؽزكت داًؼ 50درفَرتيكِ عْبم داًؾگبُ % -ة

ّب ٍ ٍاحذّبي قبًَى ثزًبهِ چْبرم ًيش تٌفيذ ؽذُ اعت، داًؾگبُ 51هبدُ قبًَى ثزًبهِ عَم تَعؼِ كِ در  154

 تَاًٌذ پظ اس تقَيت ّيئت اهٌب ؽزكت دٍلتي تبعيظ كٌٌذ هؾزٍط ثِ ايٌكِ:پضٍّؾي دٍلتي هقَة هي

در هحذٍدُ تحقيقبت ٍ خذهبت ػلوي ٍ فٌي ثبؽذ ٍ داًؾگبُ را اس اّذاف   ّب فزفبًخذهبت ايي ؽزكت ·

 ي ٍ پضٍّؾي خَد دٍر ًكٌذ. افلي آهَسؽ

تَاًذ ثِ اػضبي ّيئت ػلوي، كبرؽٌبعبى پضٍّؾي، تكٌغيٌْب ٍ كبركٌبى عْبم ؽزكت، هي 49حذاكثز % ·

 ّوبى داًؾگبُ يب هزكش تحقيقبتي تؼلق ثگيزد. 

هب يب دولتي و در هريك از دانشگبهبنیبن هبي دانشاسبسنبمه نمونه و يب خبص هريك از شركت ·

ريسي و نظبرت راهبردي ريبست جمهوري به تحقیقبتي به پیشنهبد معبونت برنبمهمراكس 

 رسد. تصويب هیئت وزيران مي

ثٌيبى دٍلتي اس هحذٍديت قبًَى هٌغ هذاخلِ ٍسراء ٍ ًوبيٌذگبى هجلظ، دٍلت عْبهذاراى ٍ ؽزكت داًؼ ·

 غتٌذ.هغتثٌب ّ 22/10/1337ٍ كبرهٌذاى دٍلت در هؼبهالت دٍلتي ٍ كؾَري هقَة 

ّب ٍ هَعغبت پضٍّؾي هَرد درفذ اػضبي ّيبت ػلوي داًؾگبُ 100ثٌيبى ثب هبلكيت ؽزكت ّبي داًؼ ·

تبييذ ٍسارت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌّبٍري تبثغ قبًَى تجبرت ثَدُ ٍ ثز اعبط قَاًيي هذكَر ٍ ثب حوبيت 

 ؽًَذ.دٍلت تؾكيل هي

ّب هوٌَع اعت ٍ كليِ لتي ثب ايي گًَِ ؽزكتّب ٍ هزاكش آهَسػ ػبلي دٍّز گًَِ هؼبهلِ داًؾگبُ ·

گبُ ّب ثؼذ اس پبيبى قزارداد ثب تبييذ ٍسارت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌّبٍري ثز رٍي ٍةقزاردادّبي ايي ؽزكت

 گيزد: سيز قزار هي
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 بنیبنهبي دانشچگونگي ايجبد شركت



ًبهِ هبلي ٍ ثٌيبى در آيييّبي داًؼعيظ ؽزكتّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي پظ اس تقَيت اهكبى تبداًؾگبُ

ثٌيبى ثِ ثٌيبى كٌٌذ. ّز ؽزكت داًؼّبي داًؼتَاًٌذ ؽزٍع ثِ تؾكيل ؽزكتهؼبهالتي خَد در ّيئت اهٌبء هي

پيؾٌْبد تؼذادي اس اػضبء ّيئت ػلوي ٍ تقَيت داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي تبعيظ خَاّذ ؽذ ٍ يب تَعظ 

ّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي ثِ فَرتْبي ؽَد. داًؾگبُِ اػضبء ّيئت ػلوي پيؾٌْبد هيداًؾگبُ ٍ ٍاحذ پضٍّؾي ث

 ثٌيبى عْبهذار ثبؽٌذ: ّبي داًؼتَاًٌذ در ؽزكتسيز هي

ثٌيبى ثِ ًبم داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي داًؼ ثِ جْت اػتجبر داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي ثخؾي اس عْبم ؽزكت -1

 (5ؽَد. )حذاقل %هي

ثخؾي   ّبي پضٍّؾي داًؾگبُ ثب ٍاحذ پضٍّؾي در ؽزكت،اعتفبدُ اس هَرد يب هَارد هؾخقي اس يبفتِثِ دليل  -2

اس عْبم ؽزكت ثب تَافق عْبهذاراى )داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي ٍ ديگز عْبهذاراى حقيقي يب حقَقي( ثِ ًبم 

تَاًذ فبدُ ؽذُ، عْبم هزثَعِ هيؽَد )در ّز هَرد اعتفبدُ ثٌب ثز ارسػ هَضَع اعتداًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي هي

 ثبؽذ.(  100تب % 1اس %

ثٌيبى ثِ ًبم داًؾگبُ اعت. )درفذ گذاري هغتقين داًؾگبُ ثخؾي اس عْبم ؽزكت داًؼثِ ػلت عزهبيِ -3

 گذاري اعت.(هتٌبعت ثب هيشاى عزهبيِ

-بم ثِ ًبم داًؾگبُ هيدّذ ثخؾي اس عْثٌيبى ارائِ هيثِ جْت خذهبت ديگزي كِ داًؾگبُ ثِ ؽزكت داًؼ -4

 ؽَد )هتٌبعت ثب هيشاى خذهبت(

عْبم ثِ ًبم داًؾگبُ يب ٍاحذ  50ثٌيبى دٍلتي ثبؽذ ثذٍى ًيبس ثِ ارائِ ّيچ خذهبتي حذاقل %اگز ؽزكت داًؼ -5

 پضٍّؾي اعت.

 اًذاسي كٌذ.تَاًذ يك ؽزكت هبدر تخققي راُّز داًؾگبُ در عبل ًخغت هي -6

 ثبؽذ.ّبي هٌغقِ در اٍلَيت هيّب يب هؾبركت داًؾگبُّوكبري ؽْزداري ّب ثبايجبد ايي ؽزكت -7

ؽَد ٍ داًؾگبُ ثِ هيشاى ثٌيبى ثقَرت ؽزكتي ٍ هغتقل اس تؾكيالت داًؾگبُ ادارُ هيؽزكت داًؼ:1تبصره

 ثٌيبى دارد در هذيزيت آى تبثيز گذار اعت ٍ در عَد ٍ ضزر آى ؽزيك اعت. عْبهي كِ در ؽزكت داًؼ



-گذاري خَد هيّبي حقَقي )خقَفي يب دٍلتي( خبرج اس داًؾگبُ هتٌبعت ثب هيشاى عزهبيِعبسهبى: 2تبصره 

ثٌيبى ثب هؾبركت فٌبيغ دٍلتي يب ّبي داًؼگيزي ؽزكتثٌيبى ثبؽٌذ. )ؽكلتَاًٌذ عْبهذار ؽزكت داًؼ

عْبم ايٌگًَِ  50فَرتي كِ ثيؼ اس % ّبي اجزائي در هَفقيت آًْب تبثيز دارد.( درّب ٍ عبسهبىخقَفي ٍ دعتگبُ

 ّب دٍلتي ثبؽذ ثبيذ ثِ تقَيت ّيبت ٍسيزاى ثزعذ. ؽزكت

ّبي تَاًٌذ عْبهذار ؽزكترييظ ٍ هؼبًٍيي داًؾگبُ ٍ ٍاحذ پضٍّؾي در سهبى تقذي هغئَليت هي:3تبصره 

تَاًٌذ تقذي هغئَليت ًويّب را تب سهبى ثٌيبى ثؾًَذ، ٍ ليكي ّيبت هذيزُ ٍ هذيز ػبهلي ايٌگًَِ ؽزكتداًؼ

 داؽتِ ثبؽٌذ. 

ّب ٍ ٍاحذّبي پضٍّؾي هتٌبعت ثب ثٌيبى خقَفي اػضبء ّيئت ػلوي داًؾگبُّبي داًؼدر ؽزكت:4تبصره 

گذاري ٍ ًَع فؼبليت در ؽزكت )ػالٍُ ثز اًجبم ٍظبيف داًؼ ثٌيبى( يب هتٌبعت ثب هيشاى هؾبركت در هيشاى ٍقت

گذاري ٍاقؼي)ًِ اعوي( كِ ؽَد ٍ يب هتٌبعت ثب هيشاى عزهبيِكت اعتفبدُ هيهبلكيت فكزي هَضَػي كِ در ؽز

 ؽًَذ. در ؽزكت دارًذ، عْبهذار هي

ثٌيبى خقَفي، افزاد حقيقي داخل يب خبرج اس داًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي )غيز اس ّبي داًؼدر ؽزكت:5تبصره 

كٌذ، فبحت اًؾگبُ يب ٍاحذ پضٍّؾي تؼييي هيتَاًٌذ ثِ داليل خبؿ ٍ يب ؽزايغي كِ داػضبء ّيئت ػلوي( هي

 ثخؾي اس عْبم ثؾًَذ. 

ّبي داًؼ ثٌيبى كِ اػضبي ّيبت ػلوي فذ در فذ هبلكيت را دارًذ، ًيبسي ثِ ثزاي ايجبد ؽزكت :6تبصره 

 تقَيت داًؾگبُ ًيغت ٍ احزاس ػضَيت ػلوي هتقبضيبى تبعيظ ؽزكت كبفي اعت.

 

 


