اٍلَیت ّای پژٍّطی سال  ۶۹۳۶ساصهاى صًذاى ّا
با ػٌایت بِ تأییذ سیاست هحتشم ساصهاى ٍ سییس ضَسای تحقیقات؛ هقشس گشدیذ
اٍلَیتّ-ای پژٍّطی سال  ۶۹۳۶ساصهاى دس چْاس حَصُ پیطگیشی ،هذاخالت ساصهاى،
صیشساختّ-ای ساصهاى ٍ پیطشفت ٍ تَسؼِ بِ ضشح فایل پیَست بِ هشحلِ اجشا
دسآیذ .بش ایي اساس ٍظایف هتشتب بش اداسات کل ستادی ٍ استاًی بِ ضشح صیش اػالم
هی-گشدد:
دس حَصُ پیطگیشی( بٌذ) ۶٫۶با گشٍُ ّذف“ صًذاًیاى ٍسٍدی”:
پشٍپَصال هبٌا تَسط دفتش آهَصش ٍ پژٍّص تْیِ ٍ بِ اداسات کل استاًی
اسسال خَاّذ ضذ.
اداسات کل استاًی با تؼییي هجشی صاحب صالحیت ػلوی ٍ پژٍّطی،
ًسبت بِ تکویل پشٍپَصال با تَجِ بِ جاهؼِ آهاسی استاى اقذام ٍ جْت تصَیب
ًْایی بِ ّوشاُ پیطٌْاد ًاظش ػلوی بِ دفتش آهَصش ٍ پژٍّص ػَدت خَاٌّذ
داد.
اداسات کل استاًی پس اص دسیافت تأییذ دفتش آهَصش ٍ پژٍّص دس جْت
اًؼقاد قشاسداد ،ثبت دس ساهاًِ سوات ٍ اجشای تحقیق اقذام خَاٌّذ ًوَد.
دس حَصُ پیطگیشی( بٌذ ) ۶٫۲٫۶با گشٍُ ّذف“ کاسکٌاى ساصهاى”:
پشٍپَصال طشح اسصیابی سالهت جسن ٍ سٍاى با ّوکاسی اداسُ کل بْذاضت
ٍ دسهاى تَسط ایي دفتش تْیِ ٍ بِ اداسات کل استاًی اسسال خَاّذ ضذ.
اداسات کل استاًی با تؼییي هجشی صاحب صالحیت ػلوی ٍ پژٍّطی،
ًسبت بِ تکویل پشٍپَصال با تَجِ بِ جاهؼِ آهاسی استاى اقذام ٍ جْت تصَیب
ًْایی بِ ّوشاُ پیطٌْاد ًاظش ػلوی بِ دفتش آهَصش ٍ پژٍّص ػَدت خَاٌّذ
داد.
اداسات کل استاًی پس اص دسیافت تأییذ دفتش آهَصش ٍ پژٍّص دس جْت
اًؼقاد قشاسداد ،ثبت دس ساهاًِ سوات ٍ اجشای تحقیق اقذام خَاٌّذ ًوَد.

پشٍپَصال طشح تحقیقاتی“ آسیب-ضٌاسی ٍ اسایِ ساّکاس دس بْشُ-گیشی
اص خذهات کادس ٍظیفِ( ”بٌذ ً) ۶٫۲٫۲یض بِ صَست طشح هلی ٍ با سفاسش
پشٍپَصال اص سَی ایي دفتش با ّوکاسی یگاى حفاظت ساصهاى اقذام خَاّذ ضذ.
دس حَصُ هذاخالت ساصهاى؛ هطالؼِ بش سٍی“ صًذاًیاى هَجَد( ”بٌذ ،)۲٫۶
بش اساس  ۵گشٍُ اقاهتی رکشضذُ دس جذٍل؛ دس ّوِ استاىّ-ا اجشا خَاّذ ضذ
:
پشٍپَصال هبٌا تَسط دفتش آهَصش ٍ پژٍّص تْیِ ٍ بِ اداسات کل استاًی
اسسال خَاّذ ضذ.
اداسات کل استاًی با تؼییي هجشی صاحب صالحیت ػلوی ٍ پژٍّطی،
ًسبت بِ تکویل پشٍپَصال با تَجِ بِ جاهؼِ آهاسی استاى اقذام ٍ جْت تصَیب
ًْایی بِ ّوشاُ پیطٌْاد ًاظش ػلوی بِ دفتش آهَصش ٍ پژٍّص ػَدت خَاٌّذ
داد.
اداسات کل استاًی پس اص دسیافت تأییذ دفتش آهَصش ٍ پژٍّص دس جْت
اًؼقاد قشاسداد ،ثبت دس ساهاًِ سوات ٍ اجشای تحقیق اقذام خَاٌّذ ًوَد.
دس حَصُ هذاخالت ساصهاى ،هطالؼِ پایص ٍ اسصضیابی بشًاهِّ-ای جاسی
اصالحی ٍ تشبیتی ٍ طبقِ-بٌذی صًذاًیاى( بٌذ ) ۲٫۲بِ صَست هلی ٍ با سفاسش
پشٍپَصال اص سَی ایي دفتش با ّوکاسی اداسات کل ستادی اًجام خَاّذ ضذ.
دس حَصُ هذاخالت ساصهاى ،پژٍّص دس حَصُ اهٌیتی صًذاى( بٌذ ) ۲٫۹بِ
تٌاسب ًیاص ٍ بش اساس تصوین ضَسای تحقیقات سفاسش پشٍپَصال اًجام خَاّذ
ضذ.
دس حَصُ صیشساختّ-ای ساصهاى( بٌذ) ۹طشحّ-ای تحقیقاتی هَسدًظش بِ
صَست هلی ٍ با سفاسش کاس اص سَی ایي دفتش با ّواٌّگی حَصُ هؼاًٍت هحتشم
تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌابغ ساصهاى اًجام خَاّذ ضذ.
دس حَصُ پیطشفت ٍ تَسؼِ( بٌذ ،)۴٫۶پژٍّصّ-ای هشتبط با اجشای
آصهایطی بشًاهِّ-ا ٍ سٍش جذیذ ،تَلیذ هحتَاّای آهَصضی ٍ تخصصی ٍ

“ًیاصسٌجی ”بشای طشاحی ٍ باصًگشی دس بشًاهِّ-ا بش اساس پیطٌْادات
دسیافتی اص سَی اداسات کل ستادی ٍ استاًی دس دستَس کاس ضَسای تحقیقات
قشاس خَاّذ گشفت ٍ سپس سفاسش بشای تْیِ پشٍپَصال اص سَی ایي دفتش با
ّواٌّگی اداسات کل ستادی دس سطح هلی یا استاًی اًجام خَاّذ ضذ.
هطالؼات بش سٍی صًذاىّ-ای دًیا اص ًظش الگَّا ٍ بشًاهِّ-ای دس حال اجشا
(بٌذ) ۴٫۲یکی اص ًیاصهٌذیّ-ای پایِ بشای بْشُ-بشداسی اص تجشبیات کطَسّای
دًیا است .بذیي-هٌظَس  ۶۹هَضَع پیطٌْادی کِ هَسد تاییذ سیاست هحتشم
ساصهاى قشاس گشفتِ است دس دستَس کاس تحقیقاتی ساصهاى قشاس داسد کِ دس
صَست توایل اداسات کل استاًی ٍ ستادی بشای تحقیق دس ّش یک اص هَضَػات
ضشٍست داسد دس اسشع ٍقت( حذاکثش پایاى فشٍسدیي هاُ )اػالم آهادگی گشدد تا
با ٍاگزاسی هَضَػات بِ اداسُ کل هَسد ًظش اص ّشگًَِ هَاص-ی-کاسی دس اجشای
ایي اٍلَیت پژٍّطی جلَگیشی ضَد.
بذیْی است پشٍپَصال ّای اسسالی دس سٍصّای پایاًی سال  ٍ ۶۹۳۵پشٍپَصال ّای
اصالحی کِ هتؼاقباٌ اسسال هی ضًَذ؛ بش اساس اٍلَیت ّای پژٍّطی سال  ۶۹۳۶هَسد
بشسسی قشاس خَاّذ گشفت.

