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 .1هدف و دامنه كبربرد :
تطريح چگًوگی تطًيك ممبالت علمی ي تًلیذات پژيَطی مؤسسٍ آمًزش عبلی تببران

 .2تعبريف :
كلیٍ تعبريف مًجًد در آيیه وبمٍ وحًٌ تطًيك ممبالت علمی ي تًلیذات پژيَطی

 .3مسئوليتهب :
مسئًلیت بكبرگیري ي اجراي صحیح ايه ريش بٍ عُذٌ دبیر ضًراي پژيَطی می ببضذ.

 .4مراجع:
استبوذارد

ISO 9001 : 2008

 .5سوابق:
صًرتجلسٍ ضًراي پژيَطی
فرم درخًاست تطًيك ممبالت علمی
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 .6متن آيين نبمه:
آيين نبمه نحوه تشويق مقبالت علمي و توليدات پژوهشي
مقدمه
گستشش ّوي ٍ ّييي هَبالت فلوي ،يْي اص اّذاه هْن هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى است ِّ دس ثشًبهِ ساّجشدی ٍ
چطن اًذاص هؤسسِ ًيض ثش آى تبّيذ ضذُ است .ثِ ايي هٌؾَس ثشای تطَيٌ هَبالت هٌتطشضذُ دس هجالت فلوي ٍ ثِ جْت
پبسخگَيي ثِ ًيبصّب ٍ اٍلَيت ّبی هَسسِ آييي ًبهِ حبضش تذٍيي ضذُ است.
مبده  -1تعبريف
.1-1هَسسِ :هٌؾَس هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى است.
 .2-1هجالت هقتجش داخلي :هجلِ ّبيي ِّ ستجِ آى ّب تَسظ يْي اص ّويسيَى ّبی ريل غبدس ضذُ ثبضذ ٍ دس سِ
گشٍُ فوذُ فلوي پژٍّطي ،فلوي تشٍيجي ٍ فلوي فوَهي تَسين ثٌذی هي ضًَذ:
الو ّ.ويسيَى ثشسسي ًطشيبت ٍصاست فلَم ،تحَيَبت ٍ ىٌبٍسی
ة ّ.ويسيَى ثشسسي ًطشيبت ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضْي
ح ّ.ويسيَى ثشسسي ٍ تبييذ هجالت فلوي يب ضَسای پژٍّطي هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى
ًَ .3-1يسٌذگبى :ايي اضخبظ ضبهل افضبی ّيبت فلوي توبم ٍٍتً ،يوِ ٍٍت ،حٌ التذسيس ،داًطجَيبىّ ، ،بسهٌذاًي
هي ضًَذِّ توبيل داسًذ ثِ ًبم هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى هَبلِ خَد سا اسائِ ٌٌّذ.
 .4-1هَلو اغلي) :(Corresponding Authorىشد يب اىشادی ِّ هسئَليت ًَضتبسی ،تْيِ هحتَای هَبلِ ٍ
هْبتجبت ثب هجلِ سا ثش فْذُ داسد.
 .5-1هجالت هقتجش خبسجي :ايي هجالت دٍ دستِ اًذ  ٍ ISIميش ISI
الو  -هجالت  :(Web of Science, Listed) ISIايي هجالت دس ىْشست هجالت ٍ ISIاسد ضذُ اًذ.
ىْشست ايي هجالت اص عشيٌ پبيگبُ اعالؿ سسبًي ٍ Web of Scienceبثل دستشس هي ثبضذ.
ة .هجالت فلوي خبسجي ميش  .ISIهبًٌذ هجالت هٌتطش ضذُ داًطگبُ ّب ،هشاّض تحَيَبتي ،پژٍّطْذُ ّب ی خبسج اص
ّطَس ِّ دس ىْشست هجالت ٍ ISIاسد ًطذُ اًذ ٍلي داسای ًوبيِ ثيي الوللي ( )ISSNهي ثبضٌذ.
 .6-1هجالت  :ISCهجلِ ّبيي ّستٌذ ِّ دس پبيگبُ استٌبدی فلَم جْبى اسالم ًوبيِ ضذُ ثبضٌذ.
 .7-1هجالت فلوي – پژٍّطي :ايي هجالت ستجِ فلوي – پژٍّطي خَد سا اص ّويسيَى ثشسسي ًطشيبت ٍصاستيي فلَم،
تحَيَبت ٍ ىٌبٍسی ٍ ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضْي ّست ّشدُ اًذ ٍ ضوبسُ هجَص فلوي – پژٍّطي دس اثتذای
هجلِ چبح ضذُ است.
صفحهاول
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 . 8-1هجالت فلوي -تشٍيجي :ايي هجالت تَسظ داًطگبُ ّب ،هشاّض تحَيَبتي ،پژٍّطْذُ ّب ٍ يب اًجوي ّب هٌتطش هي
ضًَذ ٍ داسای اسصش فلوي ٍ ًوبيِ ّستٌذ.
 .9-1هجالت فلوي ميش ىبسسي داخل ّطَس :هجالت فلوي (ثِ جض هجالت داًطْذُ ّبی صثبى ّبی خبسجي)ِّ دس
داخل ّطَس ثِ يِ صثبى ميش ىبسسي هٌتطش ضًَذ.
تبصره ( . )1سبيش هجالت فلوي داخلي دس صهشُ هجالت هقتجش داخلي اضبسُ ضذُ دس ثٌذ  2ايي هبدُ هحسَة ًوي ضًَذ،
ٍلي تطَيٌ هتٌبست ثب تَجِ ثِ اّويت آى ّب ثش اسبس هيبد ايي آييي ًبهِ تقييي ضذُ است.
تبصره ( . )2هجالت ثِ ضْل پشيٌت يب الْتشًٍيْي دس صهيٌِ تطَيٌ تيبٍتي ًذاسًذ ٍ توبهي ضَاثظ هشثَط ثِ هَبالت
چبح ضذُ ثشای تطَيٌ هَبالت الْتشًٍيْي ًيض ثبيذ سفبيت ضًَذ.
مبده  -2مسئوليت اجرايي و نظبرت آيين نبمه
هسئَل اجشای آييي ًبهِ ضَسای پژٍّطي هَسسِ ٍ هسئَل ًؾبست ثش سفبيت هيبد آى هقبًٍت پژٍّطي هي ثبضذ.
مبده  -3دفعبت تشويق در سبل
 -1-3تطَيٌ هَبالت  ٍ ISC ، ISIفلوي پژٍّطي ثِ ّش تقذاد دس سبل اهْبى پزيش است.
 -2-3هَبالت چبح ضذُ دس سبيش هجالت تب ًَ 3ثت دس ّش سبل تطَيٌ هي ضًَذٍ ،لي ثيص اص ايي تقذاد ثِ هيضاى %50
اسٍبم جذاٍل هبدُ  5هَسد تطَيٌ ٍشاس هي گيشًذ .
 -3-3هَبالت اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّب ،هطوَل تطَيٌ حذاّثش  1ثبس دس سبل ثشای ّش ًَيسٌذُ خَاٌّذ ثَد.
مبده -4موارد شمول آيين نبمه
ًَ .1-4يسٌذگبًي ِّ ثب سفبيت ضَاثظ  ،هَبلِ خَد سا ثِ ًبم هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى چبح ٌٌّذ ،اص تطَيٌ هَبلِ
ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.
ًَ .2-4يسٌذگبًي ِّ ثب چٌذ داًطگبُ يب هَسسِ آهَصش فبلي ّوْبسی داسًذ ،جْت ثْشُ هٌذی اص هضايبی ايي آييي ًبهِ،
هَؽيٌذ ىَظ ًبم هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى سا افالم ًوبيٌذًَ .يسٌذگبًي ِّ ًبم هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى سا ّوشاُ ثب
ًبم ديگش هَسسبت فلوي يب پژٍّطي رّش ٌٌّذ ،ضبهل تطَيٌ هَبلِ ًخَاٌّذ ضذ.
 .3-4ثِ هٌؾَس اعالؿ اص تقذاد هَبالت فلوي ،هحبسجِ آى دس آهبس تَليذات فلوي هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى دس داخل
ٍ خبسج اص ّطَس ٍ ًيض هحبسجِ تطَيٌ هَبالت دس ثَدجِ پژٍّطي هَسسِ ،الصم است هقشىي هَبالت ثِ ًبم داًطگبُ دس
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هجبهـ فلوي افن اص هجالت فلويّ ،تبة ّبّ ،وبيص ّب ٍ ٌّگشُ ّب ٍ ثِ عَس غحيح ٍ ثِ غَست ّبی صيش اًجبم
ضَد:
ىبسسي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي -گشٍُ  -...................هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى – هطْذ

اًگليسي:
Full Name, Department of …………., Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

 .4-4هَبلِ ّبيي ضبهل تطَيٌ هي ضًَذ ِّ ثِ عَس ّبهل (ًِ چْيذُ) دس هجالت ،هجوَفِ هَبالت ّوبيص ّب يب
ًگبسش الْتشًٍيْي آًْب يب ٍة سبيت ٌّگشُ ّب ثِ ًبم هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى هٌتطش ضذُ ثبضٌذ.
 .5-4هَبلِ ّبی هَؽو عشح ّبی پژٍّطي ثب تَجِ ثِ ستجِ هجلِ ای ِّ دس آى چبح هي ضًَذ ،ثِ عَس ّبهل تطَيٌ
هي گشدًذ ،ليْي ضشٍسی است ثِ هٌؾَس حيؼ حًََ هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى  ،دس ٍسوت تطْش ٍ
تَذيش ) (Acknowledgementsثِ هَضَؿ استخشاج هَبلِ اص عشح پژٍّطي ثِ غشاحت اضبسُ ضَد.
تبصره ( .)3ثِ هٌؾَس سفبيت افتجبس فلوي هَبالت ،دس ٍسوت ًَيسٌذگبى ىَظ ًبم ًَيسٌذگبًي افالم هي ضَد ِّ دس
تحَيَبت ،گشدآٍسی هغبلت ٍ ًگبسش هَبلِ دست داضتِ اًذ .ثِ اىشادی ِّ دس تشجوِ ،تْيِ فْسْب ٍ ًَطِ ّب ٍ ...
ّوْبسی داضتِ اًذ ،دس ٍسوت تطْش ٍ تَذيش ) )Acknowledgementsاضبسُ هي ضَد ،ثٌبثشايي اىضٍدى ًبم اىشاد ميش
هشتجظ دس هَبالت تَليذ ضذُ ٍبثل تَجيِ ًيست.
مبده  -5نحوه تشويق مقبله هبي چبپ شده در مجالت علمي توسط اعضبي هيأت علمي تمبم وقت و
نيمه وقت
 .1-5هَبالت هٌتطش ضذُ دس هجالت  ISC ٍ ISIثش اسبس جذٍل ضوبسُ  2 ٍ 1تطَيٌ هي ضًَذ.
جذٍل ضوبسُ ( ISI – ISC -1ثشهجٌبی پبيِ حًََ ،هجوَؿ حًََ هبّيبًِ ٍ ىًَ القبدُ هخػَظ ،فضَ ّيأت فلوي ريٌيـ)

صفحهاول


تقذاد

سْن هَلو

سْن سبيش

ًَيسٌذگبى

اغلي

ًَيسٌذگبى

1

70%

----

2

55%

27/5%

3

49%

24%

4

42%

23%

5

37%

21%
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جذٍل ضوبسُ  – 2تطَيٌ هَبالت ( ISI-Listedثشهجٌبی پبيِ حًََ ،هجوَؿ حًََ هبّيبًِ ٍ ىًَ القبدُ هخػَظ ،فضَ ّيأت فلوي ريٌيـ)
تقذاد

سْن هَلو

سْن سبيش

ًَيسٌذگبى

اغلي

ًَيسٌذگبى

1

58%

----

2

49%

25.5%

3

45%

22%

4

40%

21%

5

36%

19.5%

 .2-5هَبالت هٌتطش ضذُ دس هجالت فلوي  -پژٍّطي ىبسسي ٍ اًگليسي ثشاسبس جذٍل ضوبسُ  3تطَيٌ هي ضًَذ.
جذٍل ضوبسُ  – 3هَبالت فلوي پژٍّطي (ثشهجٌبی پبيِ حًََ ،هجوَؿ حًََ هبّيبًِ ٍ ىًَ القبدُ هخػَظ ،فضَ ّيأت فلوي ريٌيـ)
تقذاد

سْن هَلو

سْن سبيش

ًَيسٌذگبى

اغلي

ًَيسٌذگبى

1

46%

----

2

43%

23%

3

41%

20%

4

38%

18.5%

5

35%

18%

تبصره ( .)4هجالت فلوي خبسجي ميش  ِّ ISIتَسظ داًطگبُ ّب ،هشاّض تحَيَبتي ٍ پژٍّطْذُ ّبی خبسج اصّطَس
هٌتطش هي ضًَذ ثِ ضشط داسا ثَدى ًوبيِ ثيي الوللي ( ،)ISSNهبًٌذ هجالت فلوي – پژٍّطي تطَيٌ هي ضًَذ.
 .3-5هَبالت چبح ضذُ دس هجالت فلوي -تشٍيجي ىبسسي ثشاسبس جذٍل ضوبسُ  4تطَيٌ هي ضًَذ.
جذٍل ضوبسُ  – 4هَبالت فلوي تشٍيجي (ثشهجٌبی پبيِ حًََ ،هجوَؿ حًََ هبّيبًِ ٍ ىًَ القبدُ هخػَظ ،فضَ ّيأت فلوي ريٌيـ)
تقذاد

سْن هَلو

سْن سبيش

ًَيسٌذگبى

اغلي

ًَيسٌذگبى

1

32%

----

2

30%

17/5%

3

29/5%

16%

4

26%

15%

5

25%

14/5%
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 .4-5هَبالت چبح ضذُ دس هجالت فلوي -فوَهي ىبسسي ثش اسبس جذٍل ضوبسُ  5تطَيٌ هي ضًَذ.
جذٍل ضوبسُ  – 5هَبالت فلوي فوَهي (ثشهجٌبی پبيِ حًََ ،هجوَؿ حًََ هبّيبًِ ٍ ىًَ القبدُ هخػَظ ،فضَ ّيأت فلوي ريٌيـ)
تقذاد

سْن هَلو

سْن سبيش

ًَيسٌذگبى

اغلي

ًَيسٌذگبى

1

25%

----

2

19%

16%

3

17/5%

14/5%

4

16%

14%

5

15%

13%

 .5-5هَبالت چبح ضذُ دس سبيش هجالت خبسجي ثش اسبس جذٍل ضوبسُ  6تطَيٌ هي ضًَذ.
جذٍل ضوبسُ  – 6سبيش هَبالت خبسجي (ثشهجٌبی پبيِ حًََ ،هجوَؿ حًََ هبّيبًِ ٍ ىًَ القبدُ هخػَظ ،فضَ ّيأت فلوي ريٌيـ)
تقذاد

سْن هَلو

سْن سبيش

ًَيسٌذگبى

اغلي

ًَيسٌذگبى

1

39%

----

2

36.5%

20.5%

3

35.5%

18%

4

32%

17.5%

5

30%

14.5%

 .6-5هَبلِ ّبی چبح ضذُ دس سبيش هجلِ ّب ٍ ًطشيبت ّطَس افن اص سٍصًبهِ ّبّ ،يتِ ًبهِ ّب ،هبٌّبهِ ّب ،ىػل ًبهِ ّب
ٍ ًؾبيش آى حذاّثش تب دٍ سبفت حٌ التذسيس هشتجِ پبيِ يِ تطَيٌ هي ضًَذ .ثذيْي است ِّ دس تطَيٌ ايي هَبالت
ًيض هبًٌذ ديگش هَاسد الصم است هجلل ثِ ًسجت ثيي ًَيسٌذگبى تَسين ضَد.
 .7 -5هَبلِ ّبی اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّبی ثيي الوللي خبسج اص ّطَس دس غَست اًتطبس ّبهل هَبلِ (ًِ چْيذُ) دس
هجوَفِ هَبالت ّوبيص ّب ،هقبدل جذٍل ضوبسُ  3تطَيٌ هي ضًَذ .هَبلِ ثِ صثبى ىبسسي ٍ ميش ىبسسي اص ًؾش هيضاى
تطَيٌ تيبٍت ًذاسًذ.
 .8-5سَو ّوِ ّضيٌِ ضشّت دس ّوبيص ّبی ثيي الوللي هغبثٌ جذٍل صيش هي ثبضذ:
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ضمبرٌ ببزوگري :

جذٍل ضوبسُ ّ – 7وِ ّضيٌِ ضشّت دس ّوبيص ّبی ثيي الوللي(هجلل ثش اسبس حٌ التذسيس هذسس پبيِ يِ )

ّضيٌِ ٍبثل پشداخت

ّطَسّبی ّوسبيِ

آسيبيي ٍاسٍپبيي

آهشيْب ٍ استشاليب

 70سبفت

 120سبفت

 150سبفت

 .9-5هَبلِ ّبی اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّبی هٌغَِ ای ٍ داخلي دس غَست اًتطبس ّبهل هَبلِ (ًِ چْيذُ) دس هجوَفِ
هَبالت ّوبيص ّب ،ثش اسبس جذٍل ضوبسُ  4تطَيٌ هي ضًَذ .هَبلِ ثِ صثبى ىبسسي ٍ ميش ىبسسي اص ًؾش هيضاى تطَيٌ
تيبٍت ًذاسًذ.
 .10-5هَبلِ ّبی اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّب ثِ غَست چْيذُ تب  40%هجبلل تطَيٌ تقلٌ گشىتِ ثش اسبس هيبد ثٌذ 9-5 ٍ 7-5
ثٌب ثش ًؾش ضَسای پژٍّطي هَسد تطَيٌ ٍشاس هي گيشًذ.
 .11-5جْت ثْشُ هٌذی اص تطَيٌ هَبالت اسائِ هستٌذات (اغل هَبلِّ ،تبثچِ هَبالت هشثَط ثِ ّوبيص ّب ،گَاّي
ضشّت دس ّوبيص ٍ تِ ثشٓ ثليظ سىت ٍ ثشگطت) الضاهي هي ثبضذ.
 .12-5سَو ّوِ ّضيٌِ ضشّت دس ّوبيص ّبی داخلي هغبثٌ جذٍل صيش ٍبثل پشداخت هي ثبضذ:
جذٍل ضوبسُ ّ – 8وِ ّضيٌِ ضشّت دس ّوبيص ّبی داخلي(هجلل ثش اسبس حٌ التذسيس هذسس پبيِ يِ )

ّوبيص ّبی
داخل استبى
ّضيٌِ ٍبثل پشداخت

 10سبفت

ّوبيص ّبی استبى
ّبی ّوجَاس

1

 15سبفت

ّوبيص ّبی سبيش
سبيش استبى ّب
 20سبفت

ّ.13 -5سبًي اص تطَيٌ هَبالت اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّب ٍ ّوِ ّضيٌِ آى ّب ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذِّ ٍج أ اٍذام ثِ چبح
هَبلِ عجٌ ضَاثظ آييي ًبهِ حبضش (تجػشُ ً )11 ٍ 10وَدُ ثبضٌذ.
 .14-5حذاّثش هجلل تطَيٌ پشداختي ثِ هَبالت چبح ضذُ دس هجالت ٍ اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّب ٍ ًيضّوِ ّضيٌِ ّبی
آى ّب ،تَسظ هشاجـ صيشثظ ثش اسبس ثَدجِ پژٍّطي هػَة هؤسسِ ،دس اثتذای ّش سبل ثِ گشٍُ ّبی آهَصضي اثالك هي
ضَد.
تبصره ( .)5هجلل تطَيَي پشداختي ثِ داًطجَيبى هؤسسِ ِّ ،اٍذام ثِ چبح هَبلِ ًوَدُ اًذ هغبثٌ هيبد هبدُ  ٍ 5ثٌذ ٍ 15-5
ثِ غَست:
الو -داًطجَيبى ّبسضٌبسي اسضذ هقبدل چْبس پٌجن هجلل تطَيَي اسبتيذ حٌ التذسيس ثب هشتجِ هشثي؛
1

خراسان شمالی ،سمنان ،یزد ،خراسان جنوبی
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ة -داًطجَيبى ّبسضٌبسي هقبدل دٍ سَم ثٌذ الو؛
ج -دس غَستي ِّ هَبلِ يبد ضذُ هستخشج اص پبيبى ًبهِ ثبضذ ٍ اهتيبص آى دس پبيبى ًبهِ لحبػ ضذُ ثبضذ ،تطَيَي ثِ ًَيسٌذُ
(داًطجَ) تقلٌ ًوي گيشد.
تبصره ( .)6دس هَبالتي ِّ ثِ غَست هطتشُ ثب داًطجَ ًَضتِ هي ضًَذ ،اهتيبص ٍ تطَيٌ هَبلِ ثشای فضَ ّيأت فلوي يب
استبد هذفَ هحيَػ هي ثبضذ.
تبصره ( .)7هجالت فلوي ثِ صثبى خبسجي ِّ دس خبسج اص ّطَس هٌتطش هي ضًَذ ٍ داسای ًوبيِ ثيي الوللي ()ISSN
ًيستٌذ ،هبًٌذ هجالت فلوي -تشٍيجي تطَيٌ هي ضًَذ.
تبصره ( .)8چٌبًچِ تقذاد ًَيسٌذگبى هَبلِ ثيص اص ً 5يش ثبضذًَ ،يسٌذُ اغلي ثِ فٌَاى ًيش اٍل ثِ هيضاى افالم ضذُ دس
جذٍل ّبی هبدُ  4تطَيٌ هي ضَد .ثبٍيوبًذُ هجلل سديو  5تب سَو افالم ضذُ دسّوبى جذٍل ،ثيي ديگش ًَيسٌذگبى ثِ
تسبٍی تَسين خَاّذ ضذ.
تبصره ( .)9پشداخت هجلل تطَيَي ثِ افضبی ّيأت فلوي ثب هشتجِ استبديبس ٍ ثبالتش ضبهل هَبالت فلوي –تشٍيجي ٍ فلوي-
هشٍسی ًوي گيشد.
تبصره ( .)10پشداخت هجلل تطَيَي ثِ اسبتيذ حٌ التذسيس ثب دسجِ دّتشی تخػػي ثشای هَبالت فلوي-تشٍيجي ٍ فلوي
–هشٍسی ثب ًؾش ضَسای پژٍّطي غَست هي گيشد.
تبصره (ّ .)11ليِ پشداخت ّبی هبدُ  4ىَظ ثشای ًَيسٌذگبى هقشىي ضذُ ثِ ًبم هَسسِ آهَصش فبلي تبثشاى ٍ ثب تَجِ ثِ
جبيگبُ ىشد دس هَبلِ اهْبى پزيش است.
تبصره ( .)12چٌبًچِ ّش يِ اص افضبی ّيأت فلوي ٍ هذسسيي حٌ التذسيس هؤسسِ توبيل ثِ تأليو يب تشجوِ ّتبة سا
داضتِ ثبضٌذ دس غَستي ِّ ّتبة ،هَسد تأييذ گشٍُ آهَصضي هشثَعِ ثبضذ ٍ ثب تأييذ ضَسای پژٍّطي ٍ ثب آسم ٍ ًبم هؤسسِ
چبح ضَد؛عجٌ ًؾش ضَسای پژٍّطي حذاّثش هقبدل  70سبفت حٌ التذسيس استبديبس پبيِ يِ دس ّوبى سبلّ ،،وِ ّضيٌِ
چبح دسيبىت خَاّذ ّشد .ثذيْي است هجلل هشثَط پس اص چبح ّتبة ثِ هؤلو يب هؤلييي تقلٌ هي گيشد.
تبصره ( . )13الصم است دس غيحِ اٍل ّتبة هجَص استيبدُ اص ًبم ٍ آسم هؤسسِ ثِ ّوشاُ ضوبسُ ٍ تبسيخ جلسِ پژٍّطي
هشثَط ثِ آى ثش اسبس ىشهت تْيِ ضذُ تَسظ هذيش اهَس پژٍّطي ٍيذ ضذُ ٍ اص هؤسسِ تَذيش ثِ فول آيذ.
 .15-5هجلل حٌ تطَيٌ پشداخت ضذُ ثِ هَبالت چبح ضذُ يب اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّب ٍ ّوِ ّضيٌِ ّبی آى ّب تَسظ
اسبتيذ حٌ التذسيس هقبدل دٍ سَم ( ) هيبد ّليِ جذاٍل آييي ًبهِ ثَدُ ٍ هجٌبی هحبسجِ آى ثشای اسبتيذ ثب هذسُ
ّبسضٌبسي اسضذ ،هشثي پبيِ يِ ٍ ثشای اسبتيذ ثب هذسُ دّتشی تخػػي ،استبديبس پبيِ يِ هي ثبضذ.
مبده  .6تطَيٌ ّبی افالم ضذُ دس ايي آييي ًبهِ ىَظ دس صهيٌِ تطَيٌ ّبی هبلي افوبل هي ضَد ٍ تػوين گيشی دس
صهيٌِ افغبی اهتيبص ثشای تشىيـ افضبی ّيبت فلوي ،ثِ فْذُ ّيبت ّبی هشثَعِ است.
صفحٍ  9از 10
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مبده  .7هَبالت چبح ضذُ ثشای ثْشُ هٌذی اص تطَيٌ اثتذا ثبيذ ثِ گشٍُ هشثَعِ اسجبؿ دادُ ضذُ ٍ پس اص تأييذ افتجبس فلوي
آى ثِ ٍاحذ پژٍّطي اسسبل ضًَذ.
مبده  .8چٌبًچِ هغبلت چبح ضذُ دس هَبالت پس اص ثشسسي تَسظ هذيش گشٍُ ٍ يْي اص افضبی ّيأت فلوي هطخع ضَد:
الوّ -وپَضبًي ّبهل (ثيص اص  %60هٌبثـ ٍ هغبلت ّوبًٌذ) ثب هَبالت ٍجلي داضتِ ثبضذ هَبلِ تْشاسی تلَي ضذُ ٍ تطَيٌ ثِ
آى تقلٌ ًخَاّذگشىت،
ةّ -وپَضبًي ًبٍع (ثيي  %30تب  %60هٌبثـ ٍ هغبلت ّوبًٌذ) ثب هَبالت ٍجلي داضتِ ثبضذ دسغذی اص تطَيٌ هطخع ضذُ
ثِ آى تقلٌ خَاّذ گشىت ٍ
ج -فذم ّوپَضبًي (ّوتش اص  %30هٌبثـ ٍ هغبلت ّوبًٌذ) ثب هَبالت ٍجلي داضتِ ثبضذ هَبلِ جذيذ تلَي ٍ تطَيٌ ّبهل ثِ
آى تقلٌ هي گيشد.
مبده  .9هَبالت اسائِ ضذُ دس ّوبيص ّب ٍ يب چبح ضذُ دس هجالت فلوي دس غَستي هطوَل آييي ًبهِ ًحَُ تطَيٌ هَبالت
فلوي ٍ تَليذات پژٍّطي هي گشدًذ ِّ فٌَاى ّوبيص يب هجلِ هشثَعِ ثب سضتِ تخػػي ًَيسٌذُ آىّ ،وخَاًي داضتِ ثبضذ.
مبده  .10ثب تَجِ ثِ ثَدجِ پيص ثيٌي ضذُ ىقبليت ّبی پژٍّطي هؤسسِ ،چٌبًچِ ّش گشٍُ آهَصضي اص سْويِ خَد عي سبل
هبلي دس ًؾش گشىتِ ضذُ استيبدُ ًٌْذ ،ايي سْويِ ثب ًؾش ضَسای پژٍّطي ٍبثل اًتَبل ثِ سبيش گشٍُ ّبی آهَصضي هي ثبضذ.
تبصره(ّ . )14ش گًَِ پشداخت هٌَط ثِ تأهيي افتجبس هي ثبضذ .
تبصره( . )15هشجـ سسيذگي ثِ ّليِ هَاسدی ِّ دس ايي آييي ًبهِ پيص ثيٌي ًطذُ اًذ ضَسای پژٍّطي هؤسسِ هي ثبضذ.
مبده  .11ايي آييي ًبهِ دس  11هبدُ ٍ 16تجػشُ دس تبسيخ 1395/..../...ثِ تػَيت ّيأت سئيسِ سسيذ ٍ اصتبسيخ تػَيت
ٍبثل اجشا هي ثبضذّ .ش گًَِ هَاسد هطبثِ دس آييي ًبهِ ّب ٍ دستَسالقول ّبی هؤسسِ ِّ تب تبسيخ ىًَ ثِ تػَيت سسيذُ هلني
افالم هي گشدد.
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