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  1392-94در سال  فناوري و اجرايي سازمان  -هاي پژوهشي سياست
  

  

 درصد اعتبار توسط متقاضي يا كارفرما 50دار ملي مشترك با تأمين حداقل  جراي پروژه هاي كالن، تقاضا محور و اولويتا -1

 افزايش ظرفيت جذب اعضاء هيأت علمي -2

تخصصي و ضمن خدمت در راستاي بهره مندي حداكثر از هاي  محور، آموزش تقويت و توسعه تحصيالت تكميلي پژوهش -3

 هاي اولويت دار ملي راي پژوهشجنيروي انساني موجود و افزايش پتانسيل ا

 افزاري پژوهشي و فناوري افزاري و سخت نرم و فرايندهاي زير ساخت ها ،تقويت و توسعه ساختارها -4

 سخگويي به مراجعين و مراجع ذيربطها و پا پشتيباني سازمان در راستاي تسريع و تسهيل فعاليت - 5

هاي تخصصي، فن بازارها،  هاي توليد شده سازمان از طريق ايجاد و يا شركت در نمايشگاه توسعه بازار محصوالت و فناوري -6

 تورهاي فناوري و بازاريابي مؤثر با فناوري هاي روز

ها،  ها، جشنواره هاي ايجاد شده در سازمان جهت برگزاري مراسم، همايش از امكانات، فضاها و پتانسيل بهينه هاستفاد -7

رساني و تبليغات گستـرده در  هـاي آموزشي و تورهاي علمي، فرهنگي و تفريحي از طريـق اطالع مسابقات علمي، دوره

 سطح ملي
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 »الف«وظايف مندرج در اساسنامه سازمان و بند  15-2و  14-2، 3-2اهداف و بند  2-1مرتبط با بند  بند يك سياست -

 16ماده  »و«بند  3، جزء 16ماده  »و«د ـ، جزء يك بن17اده ـم »الف«ور، بند ـون برنامه پنجم توسعه كشـقان 17اده ـم

 برنامه پنجم توسعه

» ج«ه سازمان و بند ـدرج در اساسنامـوظايف من 15-2و  14- 2د ـبن داف وـاه 2-1ند بمرتبط با  ها سياست 2بند  -

 برنامه پنجم توسعه كشور 16ماده 

 »و«بند  3، جزء 16ماده » ب«وظايف مندرج در اساسنامه و بند  9-2اهداف و بند  1-1مرتبط با بند  ها سياست 3بند  -

 17ماده » هـ«و بند  16ماده 

ف ـوظاي 18-2و  17- 2، 16- 2، 7-2، 6-2، 4-2، 2-2، 1-2اهداف و بند  2- 1و  1-1ط با بند ـمرتب اـه سياست 4بند  -

 3، تبصره 17ماده » و«، بند 17ماده » ب«، بند 16ماده » و«بند  8، جزء 16ماده » د«در اساسنامه سازمان و بند  مندرج

 برنامه پنجم توسعه 17ماده » و«بند 

 وظايف مندرج در اساسنامه 19-2و  13-2، 12-2، 11-2، 8- 3بند اهداف و  1-1مرتبط با بند  ها سياست 5بنـد  -

 مه پنجم توسعهقانون برنا 21ماده » الف«، بند  16 ماده» د«و بند سازمان 

 17ماده » د«د ـه و بنـدرج در اساسنامـوظايف من 17-2و  10-2د ـو بناهداف  1-1مرتبـط با بند  ها سياست 6بند  -

 برنامه پنجم توسعه

 اهداف و در جهت اجراي كليه وظايف سازمان 1- 1مرتبط با بند  ها سياست 7بند  -

 


