هَاد هْن دربارُ فعاليتْاي تحقيق ٍ تَسعِ
هَاد هْن دربارُ فعاليتْاي تحقيق ٍ تَسعِ در قاًَى رفع هَاًع تَليد رقابتپذیز هصَب  1اردیبْشت 49
هازُ  -13هتي ظیط خایگعیي هازُ ( )311لاًَى هالیاتّای هستمین ٍ تثصطُّای آى هیضَز ٍ هازُ ( )311لاًَى هصوَض ٍ تثصطُّای آى حصف هیگطزز:

هازُ  -311زضآهس اتطاظی ًاضی اظ فعالیتّای تَلیسی ٍ هعسًی اضراظ حمَلی غیطزٍلتی زض ٍاحسّای تَلیسی یا هعسًی وِ اظ تاضید اخطای ایي هازُ اظ عرطف
ٍظاضتراًِّای شیضتظ تطای آًْا پطٍاًِ تْطُتطزاضی صازض یا لطاضزاز استرطاج ٍ فطٍش هٌعمس هیضَز ٍ ّوچٌریي زضآهرسّای ذرسهاتی تیواضسرتاىّرا ّتلْرا ٍ
هطاوع الاهتی گطزضگطی اضراظ یازضسُ وِ اظ تاضید هصوَض اظ عطف هطاخع لاًًَی شیضتظ تطای آًْا پطٍاًِ تْطُتطزاضی یا هدَظ صازض هیضرَز اظ تراضید ضرطٍ
تْطُتطزاضی یا استرطاج یا فعالیت تِ هست پٌحسال ٍ زض هٌاعك ووتطتَسعِیافتِ تِ هست زُسال تا ًطخ صفط هطوَل هالیات هیتاضس.
…
زً -طخ صفط هالیاتی ٍ هطَلْای هَضَ ایي هازُ ضاهل زضآهس ٍاحسّای تَلیسی ٍ هعسًی هستمط زض ضعا یىصس ٍ تیسرت ویلرَهتطی هطورع اسرتاى تْرطاى ٍ
پٌداُ ویلَهتطی هطوع استاى اصفْاى ٍ سی ویلَهتطی هطاوع سایط استاىّا ٍ ضْطّای زاضای تیص اظ سیصس ّرعاض ًفرط خوعیرت تطاسرا آذرطیي سطضرواضی
ًفَ ٍ هسىي ًویضَز.
ٍاحسّای تَلیسی فٌاٍضی اعالعات تا تأییس ٍظاضتراًِّای شیضتظ ٍ هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍري رئيسجوَْر زض ّط حال اظ اهتیاظ ایي هازُ تطذَضزاض هیتاضٌس.
ّوچٌیي هالیات ٍاحسّای تَلیسی ٍ هعسًی هستمط زض ولیِ هٌاعك ٍیژُ التصازی ٍ ضْطوْای صٌعتی تِ استثٌای هٌاعك ٍیژُ التصازی ٍ ضرْطوْای هسرتمط
زض ضعا یىصس ٍ تیست ویلَهتطی هطوع استاى تْطاى تا ًطخ صفط هحاسثِ هیضَز ٍ اظ هطَلْای هالیاتی هَضَ ایي هازُ تطذَضزاض هیتاضٌس.
زضذصَظ هٌاعك ٍیژُ التصازی ٍ ضْطوْای صٌعتی یا ٍاحسّای تَلیسی وِ زض هحسٍزُ زٍ یا چٌس استاى یا ضْط لطاض هیگیطًس هرالن تعیریي هحرسٍزُ ترِ
هَخة آییيًاهِای است وِ حساوثط سِ هاُ پس اظ تصَیة ایي لاًَى تا پیطٌْاز هطتطن ٍظاضتراًِّای صٌعت هعسى ٍ تدراضت ٍ اهرَض التصرازی ٍ زاضایری ٍ
ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی وطَض ٍ ساظهاى حفاظت هحیظظیست تْیِ ٍ تِ تصَیة ّیأت ٍظیطاى هیضسس.

آیييًاهِ اجزایی بٌد د هادُ  1۳۱اصالحی قاًَى هالياتّاي هستقين
آییيًاهِ اخطایی تٌس (ز) هازُ ( )311اصالحی لاًَى هالیاتّای هستمین هَضَ هازُ ( )13لاًَى ضفع هَاًع تَلیس ضلاتتپصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَض
ضواضُ/1۷۴۹1تّ۹113۷ر
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ٍظاضت صٌعت هعسى ٍ تداضت ر ٍظاضت اهَض التصازی ٍ زاضایی
ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی وطَض ر ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست
زتیطذاًِ ضَضای عالی هٌاعك آظاز تداضی ر صٌعتی ٍ ٍیژُ التصازی
ّیأت ٍظیطاى زض خلسِ  31۷۴/۶/1تِ پیطٌْاز هطتطن ٍظاضتراًِّای صٌعت هعسى ٍ تداضت ٍ اهَض التصازی ٍ زاضایی ٍ ساظهاىّرای هرسیطیت ٍ تطًاهرِضیرعی
وطَض ٍ حفاظت هحیظ ظیست ٍ تِ استٌاز تٌس (ز) هازُ ( )311اصالحی لاًَى هالیات ّای هستمین هَضَ هازُ ( )13لراًَى ضفرع هَاًرع تَلیرس ضلاترت پرصیط ٍ
اضتمای ًظام هالی وطَض ر هصَب 31۷۴ر آییيًاهِ اخطایی تٌس یاز ضسُ ضا تِ ضطح ظیط تصَیة وطز:

آییيًاهِ اخطایی تٌس (ز) هازُ ( )311اصالحی لاًَى هالیاتّای هستمین هَضَ هازُ ( )13لاًَى ضفع هَاًع تَلیس ضلاتتپصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَض
هازُ3ر زض ایي آییيًاهِ اصغالحات ظیط زض هعاًی هططٍح هطتَط تِ واض هیضًٍس:
الف ر هحسٍزُ :ضعا (فاصلِ َّایی) یىصس ٍ تیست ویلَهتط تطای تْطاى (تِ استثٌای ضْطن ّای صرٌعتی اسرتاى ّرای لرن ٍ سروٌاى) پٌدراُ ویلرَهتط ترطای
اصفْاى ٍ سی ویلَهتط تطای سایط هطاوع استاىّا ٍ ضْطّای تاالی سیصس ّعاض ًفط خوعیت.
ب ر ضْطن صٌعتی :ضْطوی وِ تِ استٌاز لاًَى ضاخع تِ تأسیس ضطوت ضْطنّای صٌعتی ایرطاى رر هصرَب 31۶1رر ترا اصرالحات تعرسی ایدراز ضرسُ یرا
هیضَز.
ج ر هٌغمِ ٍیژُ التصازی :هٌغمِای وِ تِ استٌاز لاًَى تطىیل ٍ ازاضُ هٌاعك ٍیژُ التصازی خوَْضی اسالهی ایطاى ر هصَب 311۴ر ایداز ضسُ یا هیضَز.
هازُ1ر هالن تعییي هحسٍزُ خْت هحاسثِ هالیات تا ًطخ صفط ٍ تطذَضزاضی اظ هطَقّای هالیاتی هَضرَ تٌرس (ز) هرازُ ( )11اصرالحی لراًَى هالیراتّرای
هستمین زض هَضز ٍاحسّای تَلیسی ضْطنّای صٌعتی ٍ هٌاعك ٍیژُ التصازی وِ زض هحسٍزُ زٍ یا چٌس ضْط یا استاى لطاض هیگیطًس تِ صَضت ظیط است:
الف ر چٌاًچِ ٍاحس تَلیسی ضْطن صٌعتی یا هٌغمِ ٍیژُ التصازی زض هحسٍزُ ضْط تْطاى لطاض گیطز (فاضغ اظ ایي ورِ زاذرل یرا ذراضج اظ هحرسٍزُ ضرْط یرا
ضْطّای زیگط لطاض گطفتِ تاضس) هطوَل همطضات هحسٍزُ تْطاى هیتاضس.
ب ر زض سایط هَاضز چٌاًچِ ٍاحس تَلیسی زض هحسٍزُ زٍ یا چٌس ضْط اظ استاى ّای هرتلف لطاض زاضتِ تاضس تاتع همطضات هطتَط تِ استاى هحل استمطاض ٍاحرس
تَلیسی هی تاضسّ .وچٌیي زض هَاضزی وِ ٍاحس تَلیسی زض هحسٍزُ زٍ یا چٌس ضْط اظ یه استاى لطاض گطفتِ تاضس هطوَل همرطضات هطورع اسرتاى یرا ضرْطّای
تیص اظ سیصس ّعاض ًفط خوعیت آى استاى حسة هَضز ذَاّس تَز.
هازُ1ر زض صَضت ٍخَز اذتالف تیي ازاضُ ول اهَض هالیاتی ٍ ٍاحس تَلیسی زضذصَظ فاصلِ ٍاحس هعتَض تا هطاوع استاى ّا ٍ ضْطّای تراالی سیصرس ّرعاض ًفرط
خوعیت ًظط ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطساظی تطاسا استعالم ساظهاى اهَض هالیاتی وطَض هالن عول ذَاّس تَز.
هازُ۴ر هالن لطاض گطفتي ٍاحس تَلیسی یا هعسًی زض هحسٍزُ آذطیي تمسیوات وطَضی ٍ تعییي هحسٍزُّای ضْطی زض ظهراى صرسٍض پطٍاًرِ تْرطُترطزاضی یرا
اًعماز لطاضزاز استرطاج ٍ فطٍش اظ سَی ٍظاضتراًِ ّای شی ضتظ است ٍ تغییطات تعسی آى تأثیطی ترط اعورال یرا عرسم اعورال هحاسرثِ هالیرات ترا ًرطخ صرفط ٍ
هطَقّای هَضَ هازُ ( )311لاًَى هالیاتّای هستمین ًساضز.
هعاٍى اٍل رئيسجوَْر ـ اسحاق جْاًگيزي

سْاهداري داًشگاُ ّا ٍ اعضاي هحتزم ّيات علوی
تِ استٌاز ًاهِ ضواضُ  33/۹۹۴31هَضذِ  ۷۴/33/۹هعاًٍت هحتطم علوی ٍ فٌاٍضی ضیاست خوَْضی هثٌی تط عسم ضوَل لاًَى هٌع هساذلرِ واضوٌراى زٍلرت
زض هعاهالت زٍلتی تطای ضطوت ّای زاًص تٌیاى تا سْاهساضی زاًطگاّْا ٍ اعضای هحتطم ّیات علوی تِ استٌاز هازُ  ۴1 ٍ 11لاٍى الحرالی زض ًظرط گطفترِ
ضسُ است.
هازُ-11اعضای ّیات علوی آهَظضی ٍپژٍّطی زاًطگاّْا ٍهَسسات آهَظش عالی ٍپژٍّطری ضراغل زض سروتْای آهَظضری ٍ پژٍّطری ترا اعرال هرسیطیت
زاًطگاُ تطای زاضتي سْام یا سْن الططوِ ٍ عضَیت زض ّیات هسیطُ ضطوتْای زاًص تٌیاى ؛هطوَل لاًَى ضاخع ترِ هٌرع هساذلرِ ٍظضا ًٍوایٌرسگاى هدلسریي
ٍواضهٌساى زض هعاهالت زٍلتی ٍوطَضی هصَب ً 311۹یستٌس.

هازُ -۴1زاًطگاّْا ٍهَسسات آهَظش عالی ٍپژٍّطی (زٍلتی ٍغیط زٍلتی) هداظًرس ترا ایدراز ٍهطراضوت زض ضرطوتْای زاًرص تٌیراى ورِ حرساوثطچْل ًٍرِ
زضصس()%۴۷سْام آى هتعلك تِ زاًطگاّْا ؛هَسسات پعٍّطی ٍزیگط ٍاحس ّای زٍلتری ٍهراتمی سرْام هتعلرك ترِ اعضرای ّیرات علوری ٍزاًطردَیاى ٍسرایط
سْاهساضاى ترص ذصَصی است ؛ًتایح تحمیمات اعضای ّیات علوی ٍزاًطدَیاى ذَز ضاتداضی ساظی ًوایٌس .ایداز ضطوت ٍزضصرسّای سرْام ٍزیگرط ضرطایظ
هطتَط تِ تصَیة ّیات اهٌای هَسسِ هطتَعِ ذَاّس ضسیس  .ایي ضطوتْا هطروَل لراًَى ضاخرع ترِ هٌرع هساذلرِ ٍظضا ًٍوایٌرسگاى هدلسریي ٍواضهٌرساى زض
هعاهالت زٍلتی ٍ وطَضی هصَب ً311۹یستٌس.
تا تَخِ تِ ٍضٍز ساظهاى ّای ًظاضتی زض تطذی پطًٍسُ ّا ٍتطٍظ هطىالتی تطای تطذی زاًطگاّا ٍاعضای ّیات علوری؛ ٍترا عٌایرت ترِ ضرطٍضت هرَاظیي لراًًَی
ٍپیطگیطی اظ تطٍظترالفات ٍهطىالت آتی ٍاستفازُ حساوثطی اظ هعایای لاًَى فَق الصوط ذَاّطوٌس است زستَض فطهاییرس اعرال ضسراًی ترِ ّورِ زاًطرگاّْا
ٍهَسسات آهَظش عالی ٍپژٍّطی زٍلتی ٍغیط زٍلتی ٍّوِ اعضای ّیات علوی آهَظضی ٍپژٍّطی اًْا زض ظهیٌِ صَضت پصیطز ترا هتماضریاى اسرتفازُ اظ ایري
هعایا تطای اضظیاتی ٍاذص تائیسیِ زض ساهاًِ ) ( www.daneshbonyan.irثثت ًام وٌٌس.
زتیط ذاًِ واض گطٍُ هصوَض هستمط زض هعاًٍت علوی ٍفٌاٍضی ضئیس خوَْض؛آهازگی زاضز تا اضظیاتی ضطوت ّای زاًص تٌیاى تا سْام زاضی زاًطگاُ ّرا ٍاعضرای
ّیات علوی زاًطگاّْا ضا تطاسا هصَتات واض گطٍُ پیگیطی ًوایس.

