


 مطالعاتی فزصت گذراندن شزایط نامه شیوه

و مؤسسات پژوهشی در  دانشگاه ها علمی هیات اعضاء 

 جامعه و صنعت 

  (وسارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 



 پظٍّـگبُ یب داًـگبُ هیبى هٌؼدن ٍ لَی استجبط ثشلشاسی هٌؾَس ثِ ؿیَُ ًبهِ ایي
 وشدى فولیبتی ّوچٌیي فلوی، حَصُ ّبی ّوِ دس كٌقت ٍ خبهقِ ثخؾ ّبی ثب

ِ ّبی  ثشای سا هٌبػجی صهیٌِ كٌقت، ٍ خبهقِ دس هَػؼِ فلوی ّیئت افضبی یبفت
ِ ّبی اًتمبل ٍ ثَهی داًؾ وؼت دس ایـبى هْبست ّبی ٍ تَاًوٌذی ّب استمبء  یبفت

 دس فلوی ّیئت فضَ هغبلقبتی، فشكت عی .هی ػبصد فشاّن خبهقِ ثِ پظٍّـی
 ٍ اختوبفی كٌقتی، ثخؾ ّبی ؿبهل) دٍلتی غیش یب دٍلتی فولیبتی ٍاحذ

 ٍ كٌبیـ ثب هشتجظ پظٍّـی هشاوض یب (وـبٍسصی ٍ خذهبتی التلبدی، فشٌّگی،
ِ ّبی  ثشٍص اص خلَگیشی ٍ اًؼدبم حفؼ هٌؾَس ثِ .هی یبثذ حضَس هَػؼِ فقبل سؿت

 ّیئت افضبی افضام ؽشفیت ثبیذ هَػؼِ دس ػبصهبًی ٍاحذّبی ٍؽبیف دس هـىل
ِ ای فلوی ِ گًَ    .ًـَد ٍاسد پظٍّـی ٍ آهَصؿی ٍؽبیف ثِ خللی وِ گشدد تقییي ث



 :اختصبرات و تعبریف

فٌبٍسی ٍ تحمیمبت ، فلَم ٍصاست :عتف وزارت 
فتف ٍصاست اص هدَص داسای فٌبٍسی ٍ پظٍّـی فبلی، آهَصؽ هَػؼبت ولیِ :موسسه 
هذسن داسای وِ هَػؼِ ٍلت توبم فلوی ّیئت افضبی اص دػتِ آى :علمی هیئت 

 .ّؼتٌذ دوتشا
اختوبفی، تشثیتی، آهَصؿی، ثخـْبی دس فقبل دٍلتی غیش یب دٍلتی ػبصهبى :صنعت 

 پظٍّـی ٍ تدبسی كٌقتی، التلبدی،
ّب :عملیبتی واحد ُ   ٍ پظٍّؾ ٍاحذّبی كٌقتی، ٍ فشٌّگی ػبصهبى ّبی یب ثٌگب

 فلوی ّیئت فضَ حضَس هتمبضی وِ دٍلتی غیش یب دٍلتی خذهبت یب التلبدی تَػقِ،
 .خَیؾ اًذ ٍاحذ دس خبف تخللی صهیٌِ دس

دس وِ اػت هَػؼِ ؿشایظ ٍاخذ فلوی ّیئت فضَ حضَس دٍسُ :مطبلعبتی فرصت  
 .هی پشداصد هغبلقِ ٍ پظٍّؾ ثِ فولیبتی ٍاحذ دس هقیي هذتی



 :اهداف شیوه نبمه

ّب فلوی ّیئت افضبء ؿٌبخت افضایؾ ثِ ووه ِ  كٌقت ٍ خبهقِ دس ٍالقی وبس فضبی اص هَػؼ
فلوی پبیذاس ّوىبسی ّبی گؼتشؽ ّوچٌیي كٌقت، ٍ خبهقِ ثب هَػؼِ استجبط تمَیت ٍ  

 فولیبتی ٍاحذ ٍ هَػؼِ ثیي پظٍّـی
ُفولیبتی ٍاحذّبی تدْیضات ٍ آصهبیـگبّْب اهىبًبت، اص هؤثش ٍ هفیذ اػتفبد 
خبهقِ هَسدًیبص وبسثشدی فٌبٍسی ٍ داًؾ گؼتشؽ ٍ هَػؼِ پظٍّؾ ّبی ثِ دّی خْت ٍ 

 كٌقت
ّبی ٍ تشٍیح اًتمبل ِ  تَاى استمبء ّذف ثب كٌقت ٍ خبهقِ ثِ هَػؼِ فٌبٍسی ٍ داًؾ خذیذ یبفت

 فولیبتی ٍاحذّبی فٌی ٍ فلوی
فولیبتی ٍاحذّبی تخللی ٍ فلوی هـىالت سفـ ثِ ووه 
لیوت، خذهبت، یب هحلَل ویفیت ٍ تٌَؿ لحبػ اص فولیبتی ٍاحذّبی هـىالت ؿٌبػبیی  

 آًْب حل ثشای ساّىبس ٍ پیـٌْبد عشح ٍ ... ٍ تحَیل صهبى
ٍاحذّبی ثِ فٌبٍسی اًتمبل یب تذٍیي ثشای پیـٌْبد عشح ٍ ًیبص هَسد فٌبٍسی ّبی ؿٌبػبیی  

 فولیبتی



 :شرایط اجرای دوره فرصت مطبلعبتی

هَػؼِ الگَی اػبع ثش فولیبتی ثشًبهِ ّوشاُ ثِ فلوی ّیئت فضَ دسخَاػت 
هَػؼِ سػوی هدبسی دس فلوی ّیئت دسخَاػت تأییذ ٍ ثشسػی 
هَػؼِ ثیي پظٍّـی تفبّن ًبهِ یب لشاسداد اًقمبد ثشای فولیبتی ٍاحذ ثب ّوبٌّگی ٍ  

 فولیبتی ٍاحذ
فولیبتی ٍاحذ ثِ فلوی ّیئت فضَ هقشفی ٍ هأهَسیت حىن كذٍس 
پبسُ ٍلت یب (ّفتِ دس وبسی سٍص 5) ٍلت توبم فولیبتی ٍاحذ دس فلوی ّیئت حضَس 

 .اػت (ّفتِ دس وبسی سٍص 2 ون دػت)
ثشای ؿذُ افالم فقبلیتْبی ٍ ٍؽبیف ٍ ّؼتٌذ دٍلتی غیش یب دٍلتی فولیبتی ٍاحذّبی 

 اًغجبق هَػؼِ ٍ ثبؿذ فٌبٍساًِ ٍ پظٍّـی فلوی، وبهالً ثبیذ هغبلقبتی فشكت اخشای
   .وٌذ تأییذ سا فلوی ّیئت فضَ تخلق ٍ هشثَعِ ثخؾ ًیبصّبی ثب آى

 یب غیجت حضَس، ؿشایظ دس هَػؼِ لجبل دس سا فلوی ّیئت فضَ تىبلیف ثبیذ هَػؼِ :تبصره
 ٍ ؿذُ تقْذ داًـدَیبى ّذایت چگًَگی ّوچٌیي .وٌذ هـخق سٍؿٌی ثِ سا ثَدى ٍلت ًیوِ
 .ؿَد افالم ؿذُ تَافك تذسیغ سٍؽ



 مطالعاتی فزصت گذراندن شزایط نامه ابالغ شیوه

  دانشگاهها علمی هیات اعضای 

سیزمجموعه ساسمان تحقیقات، آموسش و تزویج   واحدهای در

 کشاورسی

 



 هَػؼبت ٍ داًـگبّْب فلوی ّیبت افضبی اخیش ّبی دسخَاػت ثِ فٌبیت ثب

 گزساًذى ثش هجٌی (وـبٍسصی خْبد ٍصاست اص خبسج) فلَم ٍصاست ٍاثؼتِ پظٍّـی

 لبلت دس تبت ػبصهبى پظٍّـی هشاوض ٍ هَػؼبت دس خَد هغبلقبتی فشكت دٍسُ

 پظٍّـی هَػؼبت ٍ داًـگبّْب فلوی ّیبت افضبی هغبلقبتی فشكت ؿیَُ ًبهِ"

  تبسیخ دس) فٌبٍسی ٍ تحمیمبت فلَم، هحتشم ٍصیش اثالغی "كٌقت ٍ خبهقِ دس
 هَػؼبت ػغح دس ّوبٌّگی ٍ سٍیِ ٍحذت ایدبد خْت ریل هَاسد ،(17/6/1397

 اثالك هغبلقبتی فشكت دٍسُ ّبی لجیل ایي اخشای دس ػبصهبى تحمیمبتی هشاوض ٍ

 :هی ؿَد

 حسن جعفری                                                        

 سرپرست معاونت پژوهص و فناوری                                                                                                   
 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان                                                                                                               

 موسسات سیزمجموعهنامه ابالغی اس ساسمان تحقیقات، آموسش و تزویج به کلیه 



 هفبد سفبیت ثب هیتَاًذ ػبصهبى ٍاثؼتِ ٍ تبثقِ تحمیمبتی هشوض/پظٍّـگبُ/هَػؼِ ّش -1

 هغبلقبتی فشكت دٍسُ ثب هَافمت افالم ٍ لشاسداد فمذ ثِ ًؼجت ساػب حبضش ًبهِ ؿیَُ

 .ًوبیذ الذام فلَم ٍصاست پظٍّـی هَػؼبت ٍ داًـگبّْب فلوی ّیبت فضَ

 ٍاحذّبی دس هغبلقبتی فشكت گزساًذى هتمبضی فلوی ّیبت فضَ تخلق ٍ سؿتِ -2

 هشوض/پظٍّـگبُ /هَػؼِ ًیبص ٍ فقبلیت ثب تغبثك دس ثبیذ ػبصهبى، ثِ ٍاثؼتِ ٍ تبثقِ

 .ثبؿذ هیضثبى

 دس ّوىبسی هبًٌذ هـخق ّذف ٍ ثشًبهِ اػبع ثش ثبیذ هغبلقبتی فشكت دٍسُ -3

 پشٍطُ لبلت دس تشخیحبً ٍ ،... ٍ تشٍیح لبثل تحمیمبتی یبفتِ فٌبٍسی، ثِ دػتیبثی

 .گشدد هحمك هلَة تحمیمبتی

 هٌبثـ ٍ وـبٍسصی ثخؾ اٍلَیت داس ًیبصّبی ثش هٌغجك هغبلقبتی فشكت هَضَؿ -4
 داسای پشٍطُ ّبی  .ثبؿذ هیضثبى هشوض /پظٍّـگبُ/هَػؼِ وبسی صهیٌِ دس عجیقی

 .ّؼتٌذ اٍلَیت داسای هـبسوت، ثشای خلَكی ثخؾ هتمبضی



 فْذُ ثش هغبلقبتی، فشكت اص حبكل دػتبٍسد هقٌَی ٍ هبدی هبلىیت اص عشفیي ػْن هیضاى تقییي -5

 اص ثْشُ ثشداسی حك ٍاگزاسی ًحَُ دػتَسالقول" 1 هبدُ 7 ثٌذ هَضَؿ هٌتخت خجشُ وبسؿٌبػبى گشٍُ

 ایي .هی ثبؿذ ػبصهبى اهٌب ّیبت خلؼِ پٌدویي ٍ چْل هلَة ،"ػبصهبى ثِ هتقلك داًـفٌی ٍ فٌبٍسی

 .هی گشدد دسج هٌقمذُ، لشاسداد /تفبّن ًبهِ دس هْن

 ٍ داًـگبُ یب اخشا ثخؾ یب خلَكی ثخؾ تَػظ هغبلقبتی، فشكت ثشای الصم افتجبس تبهیي اٍلَیت -6
 تبت ػبصهبى صیشهدوَفِ هشوض/پظٍّـگبُ/هَػؼِ  .اػت هتمبضی خذهت هحل پظٍّـی هَػؼِ

 ّوىبسی اًدبم ٍ خَد هَخَد فشكِ ٍ صهیي/آصهبیـگبُ/تدْیضات /اهىبًبت لشاسدادى ضوي ًیض (هیضثبى)

 .ًوبیذ هـبسوت هغبلقبتی فشكت دٍسُ هٌبػت اخشای ثشای افتجبسات تبهیي دس هی تَاًذ الصم،

 ثشًبهِ ّوشاُ ثِ ػبصهبى، هدوَفِ صیش ٍاحذّبی دس هغبلقبتی فشكت هتمبضی فلوی ّیبت فضَ تمبضبی -7

 سئیغ تَػظ وتجی كَست ثِ خذهت، هحل پظٍّـی هَػؼِ /داًـگبُ تبییذ هَسد پیـٌْبدی

 دس  .هی گشدد اسائِ اػتبًی تحمیمبتی هشوض/پظٍّـگبُ /هَػؼِ ثِ ریشثظ پظٍّـی هَػؼِ/داًـگبُ

 هشاتت ثخـٌبهِ، ایي هفبد ثب پیـٌْبدی ثشًبهِ ٍیظگی ّبی ٍ هتمبضی ؿشایظ وبهل اًغجبق تبئیذ كَست

 .هی گشدد تبییذ ریشثظ هَػؼِ ػپغ ٍ اػتبًی وـبٍسصی آهَصؽ ٍ تحمیمبت هشوض سئیغ تَػظ

 صیشهدوَفِ پظٍّـی هَػؼِ یب داًـگبُ ثِ ًتیدِ ریشثظ، هَػؼِ تَػظ دسخَاػت تبییذ كَست دس 

 هٌقمذ هتمبضی فلوی ّیبت فضَ ٍ ریشثظ هشوض /هَػؼِ ثیي لشاسداد ػپغ ٍ افالم فتف ٍصاست

 تبت ػبصهبى فٌبٍسی ٍ پظٍّؾ هقبًٍت ٍ اًؼبًی هٌبثـ تَػقِ هقبًٍت ثِ آى اص سًٍَؿتی ٍ هی گشدد

   .هی ؿَد اسػبل



 گضاسؽ ّبی ٍ ریشثظ هشوض/هَػؼِ دس خَد حضَس ثشًبهِ اسائِ ثِ هَؽف فلوی ّیبت فضَ -8

 هتقْذ دػتبٍسدّبی ؿبهل) ًْبیی گضاسؽ ّوچٌیي ٍ هبهَسیت هذت عَل دس هبّبًِ ادٍاسی

 دس .هی ثبؿذ هشوض /هَػؼِ سئیغ ثِ هغبلقبتی فشكت دٍسُ پبیبى اص پغ هبُ 3 حذاوثش ،(ؿذُ

 اػتٌبد ثِ هشوض، /هَػؼِ سئیغ هغبلقبتی، فشكت دٍسُ عَل دس صهبى ّش دس وِ كَستی
 سا فلوی ّیبت فضَ هبهَسیت اػت هدبص ثذاًذ، ًبهَفك سا هغبلقبتی فشكت هبّبًِ، گضاسؽ ّبی

 هٌقىغ فضَ خذهت هحل پظٍّـی هَػؼِ /داًـگبُ ثِ وتجی كَست ثِ سا هشاتت ٍ لغَ

 .هی گشدد اسصیبثی ٍ ثشسػی ریشثظ هشوض/هَػؼِ دس هغبلقبتی فشكت گضاسؽ  .ًوبیذ

 ثب ّوبٌّگی ثذٍى فلوی، ّیبت فضَ تَػظ هغبلقبتی فشكت اص هٌتح دػتبٍسد اًتمبل گًَِ ّش -9
   .هی ثبؿذ هوٌَؿ ریشثظ هشوض/پظٍّـگبُ /هَػؼِ

ِ ّبی لجبل دس تقْذی تبت ػبصهبى صیشهدوَفِ تحمیمبتی هشاوض/پظٍّـگبُ/هَػؼبت -10  ّضیٌ

 پبداؽ ٍ الضحوِ حك حمَق، ،(... ٍ رّبة ٍ ایبة اػىبى، هحل تبهیي لجیل اص) هتمبضی سفبّی

 .ًذاسد هتمبضی ثیوِ ٍ

 سا ػبل ّش هغبلقبتی فشكت دٍسُ ّبی اخشای اص حبكل ًتبیح ٍاثؼتِ ٍ تبثقِ ٍاحذّبی -11

 .هی ًوبیٌذ اسػبل ػبصهبى فٌبٍسی ٍ پظٍّؾ هقبًٍت ثِ ثقذ ػبل اسدیجْـت پبیبى تب حذاوثش



 تصًیر وامٍ فراخًان مًسسٍ علًم تحقیقات علًم شیالتی کشًر بٍ 
 داوشگاَُای حًزٌ شیالت ي آبسیان  کشًر



 فهزست اسامی دانشگاه های مزتبط شیالتی

 ردیف دانشگاه، دانشکدهپژوهشگاه،  فهزست

 1 داوشكدٌ دامپسشكی داوشگاٌ تُران 
 2 داوشگاٌ علًم ي فىًن دریایی خرمشُر 

 3 داوشكدٌ دامپسشكی داوشگاٌ فرديسی مشُد
 4 داوشكدٌ دامپسشكی داوشگاٌ شیراز

 5 مًسسٍ تحقیقات ياکسه سرم سازی رازی
 6 پژيَشگاٌ ملی اقیاوًس شىاسی 

 7 داوشكدٌ دامپسشكی داوشگاٌ شُید چمران اًَاز
 8 مىابع طبیعی داوشگاٌ صىعتی اصفُان

 9 (  کرج)مىابع طبیعی  ي شیالت داوشگاٌ تُران

 10 داوشكدٌ مىابع طبیعی گرگان 

 11 داوشكدٌ علًم ي فىًن دریایی داوشگاٌ آزاد تُران شمال



 ردیف دانشگاه، دانشکدهپژوهشگاه،  فهزست

 12 داوشكدٌ دامپسشكی علًم ي تحقیقات داوشگاٌ آزاد اسالمی

 14 داوشگاٌ مىابع طبیعی ي کشايرزی مازودران 

 15 داوشكدٌ دامپسشكی اريمیٍ

 16 داوشكدٌ مىابع طبیعی ي شیالت داوشگاٌ گیالن


