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  ترویجی وعلوی پژوىشینوونو اساسناهو هجالت علوي

 فصم اول كليات 

 :تشكيم هؤسسو- 1هاده 

خٕاَذِ  (.����: َؼزيّ  )كّ در ايٍ اطاطُايّ .. ���/ ْفتّ َايّ/ ياُْايّ/ فـهُايّ/ َؼزيّ

تاطيض يي ػٕد ٔ  (يزکش / پزدیض َاو  ).. ����تزاي يذت َايحذٔد .. �./�./�يي ػٕد، در تاريخ 

 .تزاطاص يمزرات ايٍ اطاطُايّ ادارِ خٕاْذ ػذ

يي تٕاَذ در ؿٕرت گظتزع كار اس فـهُايّ تّ ياُْايّ ٔ اس ياُْايّ تّ ْفتّ َايّ . ��������َؼزيّ 

ٔ اس ْفتّ َايّ تّ رٔسَايّ تثذيم ػٕد ٔ ًْچُيٍ الذاو تّ َؼز َؼزياتي 

 .ٔ َظايز ايُٓا تّ ًَايذ.. �����������..............�������:ياَُذ

 :نوع هؤسسو- 2هاده 

يؤطظّ غيزاَتفاػي اطت ٔ داراي ػخـيت حمٕلي ٔ اطتمالل ياني ٔ اداري .. ������َؼزيّ 

 .يي تاػذ

 :هوضوع و ىذف- 3هاده 

ّ ْاي : انف   �����كًك تّ رػذ ٔ آگاْي ػًٕيي در سييُ

 :تابعيت سازهاني- 4هاده 

 .  يي تاػذفزُْگياٌ ٔاتظتّ تّ داَؼگاِ .. �������َؼزيّ 

  

  اركاى نشريو �فصم دوم 

 :  ػثارتُذ اس ������ اركاٌ َؼزيّ - 5هاده 

 يذيز يظؤٔل : انف 

 طزدتيز : ب   
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 ْيأت تحزيزيّ :  ج  

 يذيز داخهي :   د   

 :هذير هسؤول- 6هاده 

يذيز يظؤٔل تّ پيؼُٓاد يؼأَت پژْٔؼي داَؼگاِ ٔ تـٕية رياطت داَؼگاِ تا حكى ٔ ارػاد اطاليي 

 .يُـٕب يي ػٕد

 :سردبير- 7هاده 

ػضاي خٕد تز اطاص ضٕاتظ كًيظيٌٕ تزرطي َؼزيات ػهًي كؼٕر اْيأت تحزيزيّ طزدتيز را اس يياٌ 

پيؼُٓاد يي كُذ ٔ پض اس تـٕية يذيز يظؤٔل تا حكى كًيظيٌٕ تزرطي َؼزيات ػهًي كؼٕر تّ ايٍ طًت 

 .يُـٕب يي گزدد

 :ىيأت تحريريو- 8هاده 

اػضاي ْيأت تحزيزيّ تز اطاص ضٕاتظ كًيظيٌٕ تزرطي َؼزيات ػهًي كؼٕر تٕطظ يذيز يظؤٔل تؼييٍ 

 .خٕاُْذ ػذ

 : هذير داخلي- 9هاده 

 .يذيز داخهي پض اس تأييذ ؿالحيت تٕطظ يذيز يظؤٔل يجهّ تؼييٍ خٕاْذ ػذ

 : وضعيت استخذاهي- 10هاده 

يذيز يظؤٔل، طزدتيز ٔ اػضاي ْيأت تحزيزيّ، يذيز داخهي ٔ طايز كاركُاٌ يجهّ اس يياٌ اػضاي ْيأت ػهًي 

 .خارج اس داَؼگاِ تؼييٍ يي ػَٕذ ٔ تاتغ يمزرات حاكى تز داَؼگاِ يي تاػُذاسٔ كاركُاٌ داَؼگاِ ٔ يا 

ّ ْاي ُْزي .. ������َؼزيّ : 1تثـزِ  يي تٕاَذ كاركُاٌ َيًّ ٔلت يا آساد تّ خـٕؽ در تحزيزيّ در سييُ

داػتّ ٔ حمٕق ٔ دطتًشد آَاٌ را تا تٕافك دٔ عزف ٔ يا تز عثك جذأل حك انتحزيزي ٔ حك انشحًّ كّ تؼذًا 

 .تؼييٍ يي گزدد پزداخت ًَايذ

طزدتيز يظؤٔل تٕافك تز ييشاٌ حك انشحًّ ٔ تٓيّ جذأل يزتٕعّ يي تاػذ كّ پض اس تـٕية يذيز : 2تثـزِ 

 .يظؤٔل تّ يٕرد اجزاء گذاػتّ خٕاْذ ػذ

  

  وظايف و اختيارات �فصم سوم 

 - 11هاده 
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 :ٔظايف ٔ اختيارات يذيز يظؤٔل 

 اَجاو تؼزيفات لإََي َؼز َؼزيات - انف

  تُظيى ٔ پيؼُٓاد تٕدجّ طاالَّ � ب 

 تذٔيٍ َظايات ٔ دطتٕرانؼًم ْاي داخهي ٔ ؿٕرت حظاب ْاي ياني -  د  

  حفظ ايٕار دارايي َؼزيّ � ج 

  ػشل ٔ َـة كاريُذاٌ اداري ٔ ياني، يذيز داخهي، طزدتيز ٔ اػضاي ْيأت تحزيزيّ � ْـ 

  اداي ديٌٕ ٔ پيگزي در يافت يغانثات َؼزيّ �  ٔ 

تا ػزكت ْاي، تاَك ْا، ادارات دٔنتي، .. �� اَؼماد ْزگَّٕ لزار داد يٕافمتُايّ يزتٕط تّ ايٕر َؼزيّ �  س 

 ، خثزگشاري ْا، يؤطظات ٔ اػخاؽ ٔ َظايز آَٓا  َٓادْاي اَمالتي

  ح ـ خزيذ ٔ فزٔع ٔ اجارِ ايٕال يُمٕل ٔ غيز يُمٕل ٔ خذيات يٕرد احتياج َؼزيّ ٔ ًْچُيٍ اَجاو ْز گَّٕ 

 .يؼايهّ ٔ يؼأضّ در چار چٕب يمزرات ياني ٔ يؼايالتي يـٕب

 تّ عٕركهي ْز َٕع الذاو السو جٓت ادارِ َؼزيّ تّ جش ٔظايفي كّ در ؿالحيت طزدتيز ٔ ْيأت تحزيزيّ �  ط 

 .اطت

 عثك ضٕاتظ ٔسارت فزُْگ ٔ 13د ، ٔ ، س ، ط يادِ   رطيذگي ٔ تـٕية پيؼُٓاد تُذْاي انف، ب ، ج ،�  ي 

 ارػاد اطاليي كًيظيٌٕ تزرطي َؼزيات كؼٕر 

 َؼزيّ يٕلتًا تّ ػٓذِ يذيز داخهي َؼزيّ 11در غياب يذيز يظؤٔل كهيّ ٔظايف يُذرج در يادِ : 1تثـزِ 

ايٍ يذت اس يك ياِ تجأس َخٕاْذ كزد ٔ در ؿٕرت افشايغ يذت تيغ اس يك ياِ، تٕطظ رياطت . خٕاْذ تٕد

داَؼگاِ لاتم تًذيذ اطت، در ايٍ ؿٕرت يي تايذ يذيز يظؤٔل جذيذي تؼييٍ ٔ تّ ٔسارت فزُْگ ٔ ارػاد 

اطاليي تزاي عي يزاحم لإََي يؼزفي ػٕد ًْيُغٕر يزاتة تزاي اعالع تّ كًيظيٌٕ تزرطي َؼزيات 

 .ػهًي كؼٕر اػالو ػٕد

 وظايف و اختيارات سردبير - 12هاده 

 تٓيّ ٔ اَتخاب ٔ تذٔيٍ يحتٕاي َؼزيّ تز پايّ خظ يؼي ٔ رٔػي كّ كًيظيٌٕ تزرطي َؼزيات �انف 
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 .ػهًي كؼٕر ٔ ٔسارت فزُْگ ارػاد اطاليي يؼخؾ يي ًَايذ

  ػشل ٔ َـة كاركُاٌ فُي ٔ ُْزي �ب  

 . طزدتيز يظؤٔنيت يُذرجات َؼزيّ را خٕاْذ داػت� ج  

 .در راتغّ تا يُذرجات َؼزيّ اطت.. ����� طزدتيز ًَايُذِ لإََي َؼزيّ �  د  

  تؼييٍ ارسع فزُْگي َؼزيات، خذيات ٔ ييشاٌ �  ْـ 

 . طزدتيز د يماتم ْيأت تحزيزيّ ٔ يذيز يظؤٔل يظؤٔنيت دارَذ�   ٔ 

 . طزدتيز ٔ ْيأت تحزيزيّ يٕظف تّ رػايت يمزرات ٔ لٕاَيٍ يغثٕػاتي كؼٕر يي تاػذ�   س 

 :وظايف و اختيارات ىيأت تحريريو - 13هاده 

 تّ طزدتيز ٔ يذيز يظؤٔل . ��رطيذگي ٔ پيؼُٓاد خظ يؼي ػهًي ٔ تحميمي َؼزيّ -   انف  

ٌ ٔاداري آٌ تّ يذيز يظؤٔل .. ���رطيذگي ٔ پيؼُٓاد تٕطؼّ ٔ تٓثٕد تؼكيالت َؼزيّ -    ب    ٔ طاسيا

 ٔ اَتخاب تاسرع تّ يذيز يظؤٔل .. ����رطيذگي ٔ پيؼُٓاد تٕدجّ طاالَّ َؼزيّ -    ج  

 رطيذگي ٔ پيؼُٓاد يمزرات اطتخذايي ْيأت تحزيزيّ ٔ كاركُاٌ فُي ٔ ُْزي تّ يذيز يظؤٔل -     د  

 . رطيذگي تّ يمزرات ياني ٔ يؼايالت َؼزيّ كّ اس عزف يذيزيظؤٔل يا يذيز داخهي پيؼُٓاد يي ػٕد�   ْـ 

 پيؼُٓاد َـة ٔ ػشل يذيز داخهي يا اػضاي ْيأت تحزيزيّ تّ يذيز يظؤٔل تز اطاص ضٕاتظ كًيظيٌٕ �    ٔ 

 تزرطي َؼزيات ػهًي كؼٕر 

  در حال َؼز � پيؼُٓاد اَتؼار َؼزيّ جذيذ ٔ يا تغييز تيزاژ ٔ سياٌ اَتؼار �     س 

 رطيذگي تّ ايٕري كّ اس عزف يذيزيظؤٔل، طزدتيز يا يذيز داخهي تزاي تـٕية يا اظٓارَظز در ْيأت �    ح 

 .تحزيزيّ يغزح يي ػٕد

ٔ تحميمي كّ تزاي چاپ در يجهّ پيؼُٓاد يي ػٕد تّ �   ط  ٔ ػهًي   رطيذگي ٔ پيؼُٓاد يماالت تخــي 

 .طزدتيز
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 :وظايف و اختيارات هذير داخلي- 14هاده 

ٍ َايّ �انف   تؼكيم يُظى جهظات ْيأت تحزيزيّ تا ًْاُْگي ٔ حضٕر يذيز يظؤٔل ٔ طزدتيز عثك آيي

 .داخهي كّ تّ تـٕية ْيأت تحزيزيّ رطيذِ اطت

  دريافت يماالت ٔ ارطال پاطخ ْيأت تحزيزيّ يا طزدتيز تزاي َٕيظُذگاٌ �  ب 

ٌ تُذي ػذِ تزاي حزٔف چيُي ػذِ �   ج   ارطال يغانؼات تـٕية ػذِ تّ عٕر يُظى ٔ تزاطاص تزَايّ سيا

 .تزاي حزٔف چيُي ٔ چاپ خاَّ 

ّ ْاي تـٕية ػذِ تٕطظ يذيز يظؤٔل .. ���� تٕسيغ َؼزيات �   د   خظ يؼي ْا ٔ تزَاي

اػى اس يؼتزكيٍ ٔ يتفزلّ ٔ گشارع يُظى آٌ تا .. ���� رطيذگي تّ حظاب ْاي ياني َؼزيّ �   ْـ 

 يذيز يظؤٔل 

 َظارت تز ايٕر داخهي َؼزيّ ٔ ادارِ كاركُاٌ فُي، ُْزي، ياني، اداري ٔ خذياتي تّ َحٕي كّ �   ٔ 

 .ْيچ گَّٕ تأخيز ٔ يا تي َظًي در كار َؼزيّ َثاػذ

 پاطخ َايّ، ؿذٔر گٕاْي ٔ تأييٍ ارتثاعات تيٍ َؼزيّ تّ طايزيٍ تا َظز يذيز يظؤٔل -    س 

تُظيى آياد دليك اس تؼذاد َؼزيات چاپ ػذِ در ْز ػًارِ ٔ تؼذاد َؼزيات فزٔع رفتّ ٔ تزگؼتي كّ -  ح 

 تياَگز جايگاِ َؼزيّ در جايؼّ تاػذ تزاي تؼييٍ غيز اس يجهّ 

ِ حم ْاي اؿالحي تّ يذيز يظؤٔل �   ط    طُجغ افكار ٔ َظز خٕاْي اس يزدو دٔتارِ َؼزيّ ٔ پيؼُٓاد را

 طزدتيز ٔ ْيأت تحزيزيّ 

 .طايز ٔظايفي كّ تُا تّ تؼخيؾ يذيز يظؤٔل تّ ٔي يحٕل خٕاْذ ػذ-  ي  

 : ػثارت اطت اس ��������يُثغ ياني َؼزيّ - 15هاده 

ّ اي كّ رئيض داَؼگاِ ٔ دطتگاِ تأييٍ يي كُذ  .تٕدج

ّ ْاي فزٔع يغثٕػات، كتاب فزٔػي ْا ٔ اس عزيك اَتؼارات داَؼگاِ ػزضّ . ��� َؼزيّ -16هاده   در دك

 .خٕاْذ ػذ ٔ يثانغ تاسگؼتي ػيًُا تّ حظاب داَؼگاِ ٔاريش خٕاْذ ػذ
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 .در يٕارد سيز يُحم خٕاْذ ػذ .. ������ َؼزيّ -17هاده 

  تّ پيؼُٓاد يؼأَت پژْٔؼي داَؼگاِ، يذيز يظؤٔل ٔ تـٕية رئيض داَؼگاِ �انف 

 تّ دطتٕر رئيض داَؼگاِ - ب   

  

 : تصويب اساسناهو�فصم ششن 

تّ تـٕية ْيأت يؤطض َؼزيّ رطيذ ٔ . ��../�../�ايٍ اطاطُايّ در ْفذِ يادِ ٔ چٓار تثـزِ در تاريخ 

اؿالحات تؼذي در اطاطُايّ تّ پيؼُٓاد يذيز يظؤٔل َؼزيّ يا يؼأَت . اس ًْاٌ تاريخ السو االجزا اطت

 دپژْٔؼي داَؼگاِ ٔ تـٕية رئيض داَؼگاِ خٕاْذ تٕ

 

 


