آييه وبمٍ تصًيت عطحُبي تحقيقبتي غيط متمطکع
وظط ثٍ اَميت تسُيل َط چٍ ثيطتط اوجبم پژيَطُبي علًم پعضکي زض سغح زاوطگبٌ ي کبَص ظمبن تصًيت عطحُبي
پژيَطي  ،مغبثق ايه آييه وبمٍ ي پس اظ تصًيت آن تًسظ ضًضاي پژيَطي زاوطگبٌ  ،زاوطکسٌ َب ي مطاکع تحقيقبتي
زاوطگبٌ علًم پعضکي کطمبن مجبظ ذًاَىس ثًز عطحُبي پژيَطي ذًز ضا تب سقف مطرصي کٍ ضًضاي پژيَطي زاوطگبٌ
تعييه مي ومبيس ضأسبً تصًيت ي اجطا ومبيىس  .ايه وًع عطحُب اظ ايه پس زض آييه وبمٍ عطحُبي پژيَطي غيط متمطکع
وبميسٌ مي ضًوس.
مبزٌ َ :1ط زاوطکسٌ يب مطکع تحقيقبتي مي تًاوس متىبست ثب فعبليتُبي پژيَطي سطاوٍ اعضبي َيئت علمي ذًز اظ
عطحُبي پژيَطي غيط متمطکع استفبزٌ ومبيس.
تجصطٌ َ :1ط عضً َيئت علمي مي تًاوس ثٍ عىًان مجطي زض آن ياحس حساکثط يک عطح پژيَطي غيط متمطکع زض حبل
اجطا اظ َط ياحس شکط ضسٌ زض مبزٌ  2ثب سقف حساکثط  3عطح زاضتٍ ثبضس.
مبزٌ  :2ثب تًجٍ ثٍ تفبيت مبَيت پژيَص زض زاوطکسٌ َب ي مطاکع تحقيقبتي مرتلف ي فعبليتُبي پژيَطي اعضبي َيئت
علمي َط زاوطکسٌ يب مطاکع تحقيقبتي ،سقف َعيىٍ عطح َبي پژيَطي غيط متمطکع ثٍ ضطح ظيط ذًاَس ثًز.
زاوطکسٌ َب

سقف َعيىٍ (ضيبل)

دانشکده بهداشت

1/000/000

دانشکده پرستاري

1/000/000

پسشکي

15/000/000

پيراپسشکي

1/000/000

داروسازي

15/000/000

دندانپسشکي

15/000/000

مديريت و اطالع رساني

1/000/000

مرکس تحقيقات فيسيولوشي

15/000/000

شوراي پصوهش در آموزش

1/000/000

پسشکي
تجصطٌ  :2زض سبل ايل اوجبم ايه آييه وبمٍ تعساز عطحُبي غيط متمطکع حساکثط تب اعضبء َيئت علمي َط زاوطکسٌ يب
مطاکع تحقيقبتي ذًاَس ثًز  .زض صًضتي کٍ سطاوٍ عطحُبي تحقيقبتي اضائٍ ضسٌ کمتط اظ سقف َعيىٍ مصًة ،ثٍ تصًيت
مبة التفبيت حبصلٍ ،عطحُبي تحقيقبتي اضبفٍ ثع سقف ثٍ
ضًضاي پژيَطي زاوطکسٌ ثطسىس ،زاوطکسٌ مجبظ است ثٍ اوساظٌ ٌ
تصًيت ثطسبوس.
تجصطٌ  :3قسظ آذط عطحُبي پژيَطي غيط متمطکع ويع َمبوىس سبيط عطحُبي پژيَطي ثب اضائٍ پصيطش مقبلٍ علمي
پژيَطي ذبضجي يب زاذلي قبثل پطزاذت ذًاَس ثًز.
مبزٌ  :3پطيپًظال َط عطح پژيَطي غيط متمطکع پس اظ تصييت زض گطيٌ مطثًعٍ ي ضًضاي پژيَطي زاوطکسٌ يب مطکع
تحقيقبتي جُت عقس قطاضزاز اوجبم عطح ثٍ معبيوت پژيَطي زاوطگبٌ اضسبل مي گطزز.

مبزٌ  :4زض پبيبن َط سبل ،ضًضاي پژيَطي زاوطگبٌ مغبثق عملکطز َط زاوطکسٌ يب مطکع تحقيقبتي وسجت ثٍ اصالح سُميٍ
ي سقف اعتجبض عطحُبي غيط متمطکع اقسام ذًاَس ومًز.
مبزٌ  :5وظبضت عطحُبي پژيَطي غيط متمطکع َمبوىس عطحُبي پژيَطي عبزي اعمبل گطزيسٌ ي ضًضاي پژيَطي
زاوطگبٌ مستقيمبً جُت َط عطح پژيَطي غيط متمطکع يک وبظط مطرص ذًاَس ومًز.
تجصطٌ َ :4عيىٍ وظبضت ثط عطحُبي غيط متمطکع ثطاثط  10زضصس َعيىٍ پطسىلي َط عطح ثًزٌ مىًط ثٍ آوکٍ اظ  %20اعتجبض
کل عطح تجبيظ وىمبيسَ .عيىٍ وظبضت ثط عطح پژيَطي مبظاز ثط سقف اعتجبض تصًيجي َط عطح پيص ثيىي ذًاَس ضس.
ايه آئيه وبمٍ مطتمل ثط  5مبزٌ ي  4تجصطٌ زض جلسبت مًضخ  84/3/23ي  84/3/30ضًضاي پژيَطي زاوطگبٌ تصًيت ي اظ
تبضيد  84/3/30قبثل اجطا مي ثبضس.

