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 شوراي پژوهشي اوستيتو پاستور ايرانآئيه وامه 
 

ذصَظ آئيي ًبهِ ضَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي زض  11/4/1330ثب استٌبز ثِ هتي هصَثِ هَضخ  مقدمه:

ثصَضت شيل  ضَضاي پژٍّطي اًستيتَ پبستَض ايطاىآئيي ًبهِ هسيطيت زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي 

 تسٍيي ضسُ است.
 

 : َضاي پژٍّطي اًستيتَ پبستَض ػجبضت است اظٍظبيف ض ( 1ماده

 پيطٌْبز اّساف ٍ ذط هطي پژٍّطي اًستيتَ (1

 ثطضسي، تأييس ٍ تصَيت ًْبيي ططح ّبي پژٍّطي اًستيتَ (2

 : اضائِ پيطٌْبز زض ظهيٌِ ّبي هرتلف پژٍّطي ثِ ّيأت ضئيسِ اًستيتَ اظ خولِ (3

 ثْجَز ضطايط ٍ ضفغ هَاًغ پژٍّطي زض اًستيتَ  (1-3

طبضكت ثب ثرطْبي زٍلتي ٍ ذصَصي زض اخطاي ططح ّبي پژٍّطي ٍ تؼييي ًحَُ ّوكبضي ثب ه (2-3

 هطاكع پژٍّطي زاذل ٍ ذبضج اًستيتَ

ثطاي ثطآٍضزى ًيبظّبي ػلوي ٍ صٌؼتي هرتلف  هطاكعثطضسي ًحَُ اضائِ ذسهبت پژٍّطي ثِ  (3-3

 طاكع صٌؼتي ٍ ه ثْساضتي كطَض ٍ هٌطمِ ٍ چگًَگي ّوكبضي اًستيتَ  آى سبظهبى ّب

پيطٌْبزّبي ػلوي خْت تَسؼِ ّوكبضي ثب ضجكِ پبستَضّبي خْبى زض خْت اضتمبء سطح  (4-3

 كيفي پژٍّص زض اًستيتَ
 

 تْيِ، تسٍيي ٍ پيطٌْبز ططح ّبي تطثيت پژٍّطگط اظ ططيك ثكبضگيطي ٍ ّوكبضي زاًطدَيبى  (4

 زكتطا زض ططح ّبي پژٍّطي فطازٍضُ ّبي تحصيالت تكويلي ٍ فطصتْبي 

 تْيِ ٍ تسٍيي آئيي ًبهِ ّبي هرتلف پژٍّطي (5

پيطٌْبز ضاّكبضّبي هٌبست خْت تطَيك اػضبي ّيأت ػلوي ثطاي تْيِ همبالت ػلوي ٍ تأليف  (6

 كتبة هٌتح اظ تحميمبت 

تؼييي ٍ پيطٌْبز ذط هطي كلي استفبزُ اظ ًتبيح تحميمبت هحمميي اًستيتَ ثطاي پيطجطز ػلَم  (7

چگًَگي استفبزُ اظ ًتبيح تحميمبت ثطاي اضتمبء  ٍ سالهت زض خبهؼِ تي كطَض ٍ اضتمبءپعضكي ٍ ثْساض

 كيفيت آهَظضي. 

 تأييس ٍ ثطًبهِ ضيعي ثطاي فطصتْبي هطبلؼبتي اػضبء ّيأت ػلوي (8
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 ثطضسي ٍ اظْبض ًظط زضثبضُ هسبئلي كِ ّيأت ضئيسِ زاًطگبُ يب هؼبٍى پژٍّطي ثِ ضَضا اضخبع  (9

 هي زّس. 

يطْب ٍ كٌگطُ ّبي ػلوي پيطٌْبزي تَسط ضَضاّبي ػلوي ثرطْبي ثطضسي ٍ تصَيت ثطگعاضي ّوب (11

 اًستيتَ

اضظضيبثي ططح ّبي ذبتوِ يبفتِ زض اًستيتَ ٍ اًتربة پژٍّطْب ٍ پژٍّطگطاى هوتبظ سبل ٍ اضائِ   (11

 پيطٌْبز خْت تطَيك هبزي ٍ هؼٌَي آًْب

ٌَاى اثعاض تحميمبتي ًَيي ثطضسي ٍ پيطٌْبز ططح تَسؼِ پبيگبُ ٍ ضجكِ اطالع ضسبًي اًستيتَ ثِ ػ  (12

 خْت گستطش فطٌّگ پژٍّص

 ّوكبضي زض تسٍيي سيبست ّبي پژٍّطي ػلَم پعضكي ٍ ثْساضتي زض كطَض (13

 

ّبي ذبظ كويتِ ضَضاي پژٍّطي اًستيتَ هي تَاًس ثط حست هَضز ثؼضي اظ ٍظبيف ذَز ضا ثِ  (2ماده

 ٍاگصاض ًوبيس.

 

 ط است:ضَضاي پژٍّطي اًستيتَ هطكت اظ اػضبء ظي (3ماده

 هؼبٍى پژٍّطي اًستيتَ  -

 اًستيتَ هؼبٍى تَليس -

 اًستيتَ  آهَظضيهسيط اهَض  -

 ّستٌسزاضاي ضطايط ػضَيت كِ ًوبيٌسگبى پژٍّطي گطٍُ ّبي ػلوي  -

 هؼبٍى پژٍّطي ثِ پيطٌْبز  ًفط اظ اػضبي ّيأت ػلوي زاضاي فؼبليت پژٍّطي اضظًسُ 4 -

 

 :پژٍّطيي ضطايط ػضَيت زض ضَضا (4ماده 

 ياستبزيبضالل زضخِ زاضتي حس -

 سبل اذيط 5زض  2اهتيبظ اظ هبزُ 30 زاضتي حسالل -

 سبل فؼبليت پژٍّطي زض اًستيتَ. 5حسالل سبثمِ  -

ّيئث ػلوي زيگط هطاكع ػلوي  هبهَض ثِ اًستيتَ ٍ يب اػضبء ّيئث ػلوي اًستيتَ كِ زض اػضبء تبصره: 

  يٌس.ًويتَاًٌس ثِ ػضَيت ضَضاي پژٍّطي زضاهبهَضيت ثِ سط هيجطًس 

 

 ضيبست ضَضاي پژٍّطي ثب هؼبٍى پژٍّطي اًستيتَ ٍ زض غيبة اٍ ثب لبئن همبم ٍي ذَاّس ثَز. (5ماده 

 

 

 ضَضاي پژٍّطي هسيط اهَض پژٍّطي اًستيتَ ذَاّس ثَز. زثيط (6ماده 
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 خلسبت ضَضاي پژٍّطي ّط هبُ يكجبض تطكيل ذَاّس ضس. (7ماده 

 ضطٍضت اػضبء ضَضا ضا ثطاي تطكيل خلسبت  هؼبٍى پژٍّطي اًستيتَ هي تَاًس زض صَضت

 فَق الؼبزُ زػَت ًوبيس.

ضسويت هي يبثس ٍ تصويوبت ثب اكثطيت  )زٍ سَم اػضبء( خلسبت ضَضاي ثب حضَض اكثطيت اػضبء (8ماده 

 ( اتربش ذَاّس ضس.1آضاء اػضبء حبضط زض خلسِ )ًصف +

 

 ثِ تصَيت ّيئت ضئيسِ اًستيتَ ضسيس. 30/2/88ايي آييي ًبهِ زض ّطت هبزُ ٍ يك تجصطُ زض تبضيد 

 

 

 

دكتر سيد محمد حسيه مدرسي         

                   

 رئيس اوستيتو پاستور ايران         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


