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آییه وامٍ حمایت اسفعالیت َای پژيَشی  اعضای َیات علمی ي محققیه داوشگاٌ 

مقذمٍ    (الف

 كصل پٌدن ًتاتچِ هوشسات ٍ 3 كصل پٌدن هاهَسیت ٍ هثادالت ػلوی ٍ اًتواالت ٍ پیَػت هادُ 1ٍ3تِ اػتٌاد هادُ 

هدوَػِ هَاًیي اػتخذاهی اػضاء ّیات ػلوی ٍ لضٍم ایداد اًگیضُ ّای الصم ٍ حوایتی اص هتخصصیي ٍ اػاتیذ داًـگاُ ٍ تاال تشدى 

 تصَیة ٍ دس خلؼِ هَسخ 24/2/87حوایت ػلوی ٍ تحویواتی آًاى آییي ًاهِ صیش تذٍیي ٍ دس خلؼِ ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ هَسخ 

.   ّیات اهٌاء داًـگاُ ًیض هغشح ٍ هَسد تصَیة هشاس گشكت9/4/87

: ؿاهل هَاسد صیش هی تاؿذ : 1سطح 

عشح ّای چٌذ هشًضی خاسخی  - الق

 ًَآٍسی ،اًتـاف ، اختشاع ثثت ؿذُ ٍ تَهی ػاصی كٌاٍسی -  ب

تا تَخِ تِ اّویت كَم الؼادُ هشًض تحویوات تَػؼِ اختواػی ٍ استواء ػالهت تِ هٌظَس تَاًوٌذ ػاصی پایگاُ تحویوات خوؼیتی  - ج

تاؿٌذ هـشٍط تِ آى ًِ ؿَسای ... عشح ّایی ًِ یٌی اص هدشیاى ٍ یا ّوٌاس اصلی آى داًـدَیاى ، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ًْادّا ٍ

 . پظٍّـی هشًض عشح ّای كَم سا تأییذ ًوایٌذ 

  ًٍذّای اخالهی pop.Lab الصم تِ رًش اػت عشح ّایی هَسد تصَیة ؿَسا ی هزًَس ٍاهغ هی ؿًَذ ًِ هؼیاسّای :تثصزٌ

. تاؿذ اختواػی دسآًْا سػایت ؿذُ هشًض تحویوات استواءػالهت ٍ تَػؼِ

: ؿاهل هَاسد صیش هی تاؿذ : 2سطح 

عشح ّای چٌذ هشًضی تا داخل ًـَس - الق

تاهیي  (تِ اػتثٌای ٍصاست تْذاؿت)تَدخِ آى اص ؿَسای كٌاٍسی اػتاى یا ػایش ػاصهاى ّای دٍلتی % 30  عشح ّایی ًِ حذاهل  - ب

 . اػتثاس ؿذُ اػت

   هاًَى تشًاهِ چْاسم تَػؼ45ِعشح ّای تٌذ د هادُ - ج 

 . اػتثاس ؿذُ اػت تَدخِ آى اص ػاصهاى ّای ؿیش دٍلتی ٍ خصَصی تاهیي% 30عشح ّایی ًِ حذاهل  - د

 عشح ّایی ًِ هؼوتی یا ًل اػتثاس اًْا اص هٌاتغ خاسج اص ًـَس تاهیي ؿذُ اػت - ُ 

عشحْای هذاخلِ ای ًِ ًتایح آى هٌدش تِ تـییش دس ػیاػتگضاسی ،هذیشیت ٍ اسائِ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی، آهَصؿی ٍ  -ٍ 

 پظٍّـی ٍ ؿیَُ ّای صًذگی دس خاهؼِ ؿذُ اػت 

 اػت هیثاؿذ آى هٌدش تِ تَلیذ دسصٌایغ ػلَم پضؿٌی ٍ كشاٍسدُ ّای داسٍیی ٍ ؿزایی ؿذُ ًتایح ایٌِ  عشحْایی هذاخلِ - ص

 هـشٍط تِ سػایت هؼیاسّای الصم تشای اخز اهتیاص هی تاؿذ« ص»ٍ « ٍ» حوایت اص عشحْای تٌذ :تذکز 

 :  گشٍُ ًلی توؼین تٌذی هی گشدًذ 2 ؿاهل عشح ّای داخل داًـگاّی هی تاؿذ ًِ تِ  :3سطح 

ؿاهل عشحْای هثتٌی تشاعالػات تیواسػتاًی ٍ دسهاًگاّی ٍ عشح ّای اپیذهیَلَطیي تَصیلی ٍ عشحْای ًیلی  :         گشٍُ اٍل

ٍ عشحْای  هذاخلْای ٍ عشحْای   تحلیلی  تالیٌی،اپیذهیَلَطیي ًاسآصهایی ؿاهل عشحْای ػلَم پایِ، عشحْای:         گشٍُ دٍم

 تَلیذی 
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وحًٌ حمایت اس مقاالت چاج شذٌ در مجالت خارجی ي داخلی    (ب

 صَست هیگیشد ًِ تاتَخِ تِ يضعیت ایىذکس مقالٍ ٍ وًع مقالٍحوایت اص هواالت چاج ؿذُ دس هدالت تشاػاع دٍ كاًتَس 

آخشیي هؼیاسّای اسصؿیاتی اتالؽ ؿذُ اص ػَی هؼاًٍت تحویوات ٍ كٌأٍسی ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿٌی هیضاى 

. حوایت اص هواالت هغاتن خذٍل ریل هیثاؿذ

ًَع هوالِ   (1

 Review article 
 original article  
 Research letter/ case report  
 Short communication/Brief communication/Rapid communication/ … 
 Letter to editor 

ٍضؼیت ایٌذًغ  (2

  (  1)ایٌذًغ ًَعISI 

  (  2)ایٌذًغ ًَعIndex medicus, Medline , Pubmed 

  (  3)ایٌذًغ ًَعScopus, chemical Abstract, Embase,Biological abstract 

  هواالت چاج ؿذُ دس هدالت ایٌذًغ ؿذُ دس ػایش ػایتْای تخصصی  (4)ایٌذًغ ًَع 

  ُهواالت چاج ؿذُ دس هدالت هؼتثش ایٌذًغ ًـذُ خاسخی اص ًَع ًاؿزی ٍ ػلوی پظٍّـی   (5)ایٌذًغ ًـذ

 ایٌذًغ ًـذُ داخلی اص ًَع ًاؿزی ٍ الٌتشًٍیي

 

                                                                 

ایىذکس 

وًع مقالٍ                                

امتیاس 

ISI, Pubmed, 
Index medicus, 
Medline  

Scopus, chemical 
Abstract,Embase, 
Biological bstract 

ایىذکسشذٌ 

-در سایز سایت

َای تخصصی 

ایىذکس وشذٌ 

-ایٌذًغ)

(1ٍػایشایٌذًؼْا1،4/1ػغح Review 

article 

سیال 000/000/2 سیال 000/000/3 سیال 000/000/6سیال 000/000/10

                          1      original 

article  
سیال000/000/2 سیال 000/000/3 سیال 000/000/6 سیال 000/000/7  

Short communication/ 

               5/0  Brief 

communication/ 
 Rapid communication/ … 

سیال 000/000/1 سیال 000/500/1 سیال 000/000/3 سیال 000/500/3

      33/0 Research 

letter/casereport  
 سیال 000/750 سیال 000/000/1 سیال 000/000/2 سیال 000/500/2

                              25/0 Letter to 

editor 
 سیال 000/500 سیال 000/750 سیال 000/500/1 سیال 000/750/1
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ضشٍسی اػت دس . دسصذ هثالؾ هَسد حوایت اكضٍدُ هیگشدد20 ًاهْْای داًـدَیی   تِ هواالت اػتخشاج ؿذُ اص پایاى :1تثصزٌ

 .هیثاؿذ اؿاسُ گشدد............ هتي هوالِ تِ ایي هَضَع ًِ هوالِ اػتخشاج ؿذُ اص پایاى ًاهِ 

:  هؼتٌذات هَسد ًیاص تِ ؿشح ریل هیثاؿذ

ًاهِ دس هتي هوالِ یا دس  ؿاهل ًام هدلِ، داًـگاُ، داًـدَ ٍ ػال اًتـاس اؿاسُ تِ ػٌَاى پایاى)تصَیش صلحِ اٍل هوالِ چاج ؿذُ  (الق

 (تخؾ توذیش ٍ تـٌش

.   تاؿذسایت ایىذکس شذٌتصَیش صلحْای اص هدلِ ًِ ؿاهل ًام  (ب

.  هدالت تِ تلٌیي ّش هوالِ الضاهی هیثاؿذImpact Factorاسائِ هؼتٌذات هشتَط تِ  (ج

. تِ ؿشح ریل هیثاؿذ (ستثِ ًَیؼٌذگاى  ) هیضاى حوایت اص ًَیؼٌذگاى هواالت تا تَخِ تِ خایگاُ آًاى  :2تثصزٌ

ایـاى تؼلن  حوایت هَسد اؿاسُ دسخذٍل كَم تِ (دسصذ100)هؼؤٍل اصداًـگاُ تاؿذًاهل اٍل یا ًَیؼٌذُ چٌاًچِ ًَیؼٌذُ- 

.  خَاّذگشكت

دسصذ حوایت هَسد اؿاسُ دسخذٍل كَم تِ ایـاى 70چٌاًچِ ًَیؼٌذُ داًـگاُ ًلش دٍم یا تؼذ آى تاؿذ ٍ ًَیؼٌذُ هؼؤٍل ًیض ًثاؿذ - 

. تؼلن خَاّذ گشكت

.  ضوٌاً هؼؤٍلیت تَصیغ حوایت هالی هوالِ تشػْذُ ًَیؼٌذُ هَسد حوایت هشاس گشكتِ هی تاؿذ* 

. چٌاًچِ هوالْای خضء هَاسد كَم هشاسًگیشد تْصَست هَسدی دس ؿَسای پظٍّؾ تصویوگیشی خَاّذ ؿذ : 3تثصزٌ

مجلٍ، کپی  ایىذکس مجلٍ،کپی صفحٍ کپی جلذ)ؿشط حوایت، اسػال دهین هذاسى ٍ هؼتٌذات هَسد ًیاص  : 4تثصزٌ

.  تحویوات ٍ كٌاٍسی هیثاؿذ تِ هؼاًٍت (مقالٍ  ، وًعImpact Factorمقالٍ،کپی مزتًط تٍ صفحات مزتًط تٍ

وًیسىذٌ   چٌاًچِ ًَیؼٌذُ اٍل ٍ ًَیؼٌذُ هؼؤٍل اص داًـگاُ ها تاؿذ حوایت تِ 12/9/87 تشاػاع هصَتِ ؿَسای پظٍّـی :تذکز

 .  تؼلن هیگیشدمسؤيل

   Impact factorوحًٌ حمایت تزاساس  (ج

تشاػاع تٌذ ب  هثلؾ هاصاد IFالوللی داسای   تیي ّای هیضاى حوایت هالی هواالت چاج ؿذُ دسهدالت ػلوی ایٌذًغ ؿذُ دس ًوایِ

.  هوالِ تِ ؿشح ریل اكضٍدُ هیـَد  حوایت هیضاىٍ(ًَع هوالِ   ًٍَیؼٌذُ اٍل یا دٍم تِ تؼذ)

  سیال  IF 49/0-0        000/500 (الق

 سیال  IF 99/0-5/0       000/000/1   (ب

 سیال  IF 49/1-1        000/500/1    (ج

 سیال  IF 99/1-5/1        000/000/2   (د 

 سیال  IF 99/4-2          000/000/3  (ّـ

 ٍ)   IF 5         000/500/4 سیال 

 ٍ)   IF سیال اكضٍدُ هیگشدد000/000/1 تِ اصای ّش یي ٍاحذ هثلؾ  5 تاالتش اص . 
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پژيَشی داخلی - وحًٌ حمایت اس مقاالت غیزعلمی  (ت

 000/000/1تِ هواالت تحویوی تِ چاج سػیذُ دس هدلِ ػلوی داًـٌذُ پشػتاسی ٍ هاهایی ٍ ػایش هدالت ػلوی داًـگاُ هثلؾ - 1

. سیال تؼلن هیگیشد

.  هدالت ػلوی، تشٍیدی هثل هدلِ داًـٌذُ پشػتاسی ٍ هاهایی حوایت هیـَد15/11/87 تشاػاع هصَتِ ؿَسای پظٍّـی :تذکز

.  سیال تؼلن هیگیشد000/500تِ هواالت تحویوی تِ چاج سػیذُ دس هدلِ داًـدَیی كشاص داًـگاُ هثلؾ - 2

 سیال 000/500سػوی هثلؾ  ّای خثشی داخلی، صذا ٍ ػیوا ٍ ػایش سػاًِ- تِ هواالت تحویوی تِ چاج سػیذُ دس هدالت ػلوی- 3

 . تؼلن هیگیشد

شزکت در َمایشُا ، سمیىار َا ي کىگزٌ َای تیه المللی   (ث

 تِ صَست ػخٌشاًی یا پَػتش دس ػویٌاس ّا ٍ یا ًٌگشُ ّا هؼتثش تیي الوللی تا ػوق تلیظ سكت ٍ تشگـت،  دس صَست اسائِ هوالِ- 1

.  هاتل پشداخت خَاّذ تَد 

 سیال 000/12یَسٍ هؼادل ).  یَسٍ پشداخت هیگشدد80ّش سٍص (تشاػاع گَاّی ؿشًت) سٍص 5ػلش تا ػوق  دسخصَف ّضیٌِ- 2

. (دسًظش گشكتِ ؿذُ اػت

دس خصَف ّضیٌِ ثثت ًام ًیض دس صَستیٌِ هوالِ دس هدالت هؼتثش اًگلیؼی چاج گشدد پشداخت ٍ خَد هوالِ چاج ؿذُ ًیض - 3

 .هغاتن آئیي ًاهِ حوایت اص هواالت هَسد حوایت هالی هشاس هیگیشد

.  یَسٍ هیثاؿذ400  ،12/9/87 حذاًثش ػوق هغاتن كاًتَس تشاػاع هصَتِ ؿَسای پظٍّـی :تذکز

 ًل حوایت اكضٍدُ هیگشدد ٍ تِ  سیال تِ هثلؾ000/500/1 تِ صَست ػخٌشاى هذػَ تاؿذ چٌاًچِ اسائِ ػخٌشاًی خاهغ ( الق:تثصزٌ

.  سیال تِ هثلـٌل حوایت اكضٍدّویگشدد000/500/1اصاء ّشهوالِ هاصاد ًیض هثلؾ

 اصاء ّشهوالِ   سیال تِ هثلؾ ًل حوایت اكضٍدُ هیگشدد ٍ ت000/000/1ِچٌاًچِ هوالِ اسائِ ؿذُ تِ صَست ػخٌشاًی تاؿذ هثلؾ  (ب

.  سیال هَسد حوایت هشاس  هی گیشًذ000/000/1هاصاد ًیض هثلؾ 

.  سیال تِ هثلؾ ًل حوایت اكضٍدُ هی گشدد000/250صَست پَػتش هاصاد هثلؾ   تِ اصاء ّشهوالِ اضاكِ تِ (ج

اكشادی ًِ تِ دالیل هَخِ دس ّوایؾ ّا ٍ ػویٌاسّا ؿشًت ًوی ًٌٌذ چٌاًچِ خالصِ هواالت ایـاى دسًتاتچِ خالصِ هواالت  (د

 . سیال هَسد حوایت هشاس خَاٌّذگشكت000/300ّوایؾ تِ چاج تشػذ تِ اصای ّشهوالِ 

. اػتلادُ ًوایذالعادٌ   تذين فًق مأمًریتاسائِ دٌّذُ هوالِ هیتَاًذ دس عی صهاى تشگضاسی ًٌگشُ اص : ضمىاً

  .توام ّضیٌِ ّا تشاػاع هؼادل ّضیٌِ سیالی ٍ یَسٍ پشداخت هی گشدد: 1تثصزٌ

. سا پیؾ اص ؿشًت دسًٌگشُ  تِ هؼاًٍت تحویوات ٍكٌاٍسی  اسائٌْوایذدرخًاست خًد هحتشم تایذ  داٍعلة : 2تثصزٌ

کپی خالصٍ مقالٍ + گًاَی شزک در کىگزٌ  کپی )ؿشط حوایت ، اسػال دهین هذاسى ٍ هؼتٌذات هَسد ًیاص  : 3تثصزٌ

 . تِ هؼاًٍت پظٍّـی هی تاؿذ  ( چاج شذٌ در کتاتچٍ کىگزٌ
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چٌاًچِ هحون  27/5/88 ًحَُ حوایت اص هواالت اسائِ ؿذُ دس ًٌگشّْای خاسج هحوویي تشاػاع هصَتِ ؿَسای پظٍّـی :تذکز

ػال گزؿتِ دس ًٌگشُ خاسج تا اسائِ هوالِ ؿشًت ًوَدُ ٍ دسصَست دسخَاػت خذیذ، حوایت هالی اص ٍی هٌَط تِ چاج 4عی 

الوللی خاسخی ٍ اًگلیؼی صتاى داخلی تِ ػٌَاى ًَیؼٌذُ اٍل یا هؼؤٍل  یٌی اص هواالت اسائِ ؿذُ دس ًٌگشّْای هثلی دس هدالت تیي

.  ًاهِ پغ اص عشح دس ؿَسا هَسد حوایت هشاس هیگیشد  آئیي هیثاؿذ ٍ چٌاًچِ تشای اٍل تاس دس ًٌگشُ ؿشًت هیٌوایذ هغاتن

شزکت در َمایشُا، سمیىار َا ي کىگزٌ َای معتثز داخلی   (ج

دس صَستی ًِ هوالِ اسائِ ؿذُ تِ صَست ػخٌشاًی پزیشكتِ گشدد ػالٍُ تش پشداخت هؼادل تلیظ سكت ٍ تشگـت تا َّاپیوا اص - 1

، تِ اصای اسائِ ّش هوالِ تِ صَست ػخٌشاًی (تشآٍسد آى تش ػْذُ هذیش هؼاًٍت تحویوات ٍ كٌأٍسی هیثاؿذ)گشگاى تِ هوصذ 

ٍ ػخٌشاى هوالِ هی تَاًذ دس عی صهاى تشگضاسی ًٌگشُ اص هاهَسیت تذٍى كَم الؼادُ اػتلادُ . سیال پشداخت خَاّذ ؿذ500000

. ًوایذ

 صَست پَػتش پزیشكتِ گشدد ػالٍُ تش پشداخت هؼادل تلیظ سكت ٍ تشگـت اص گشگاى تِ هوصذ  دس صَستی ًِ هوالِ اسائِ ؿذُ تِ- 2

 سیال پشداخت 250000، تِ اصای اسائِ ّش هوالِ تِ صَست پَػتش (تحویوات ٍ كٌاٍسی هیثاؿذ تشاٍسد آى تش ػْذُ هذیش هؼاًٍت)

.  اػتلادُ ًوایذالعادٌ مامًریت تذين فًق خَاّذؿذ ٍ ػخٌشاى هوالِ هیتَاًذ دسعی صهاى تشگضاسی ًٌگشُ اص 

 تِ كشد  پظٍّـی داخلی تِ چاج سػاًذ ّضیٌِ ثثت ًام ًیض ػالٍُ تش حن چاج هوالِ–چٌاًچِ هوالِ هَسد ًظش سا دس هدالت ػلوی -  3

 .پشداخت خَاّذ ؿذ

کپی خالصٍ مقالٍ + گًاَی شزکت در کىگزٌ  کپی )ؿشط حوایت ، اسػال دهین هذاسى ٍ هؼتٌذات هَسد ًیاص  : 1تثصزٌ

.  تِ هؼاًٍت تحویوات ٍ كٌأٍسی هیثاؿذ (  شذٌ در کتاتچٍ کىگزٌ چاج

 چٌاًچِ دسعَل 27/5/88 ؿذُ دس ًٌگشّْای داخل هحوویي تشاػاع هصَتِ ؿَسای پظٍّـی   ًحَُ حوایت اص هواالت اسائِ:تذکز

 ًٌگشُ داخلی 4یي ػال گزؿتِ هوالِ دس هدلِ ػلوی پظٍّـی تِ ػٌَاى ًَیؼٌذُ اٍل یا هؼؤٍل چاج ًوَدُ تاؿذ تِ اصای ّش هوالِ 

 .  هَسد حوایت هالی هشاس هیگیشدديتارهَسد حوایت هشاس هیگیشد دس ؿیش ایٌصَست دسعی ّش ػال 

 ٍتاتَخِ تِ ٍاحذ  اػت الشامی دس هوالِ قیذ آدرس داوشگاٌ علًم پششکی گلستانالصم تِ رًش اػت    :1تذکز کلی 

تشاػاع آخشیي اعالػات هٌذسج دسػایت هؼاًٍت Affiliation ٍهشًض تصَیة عشح ًِ هوالِ اص آى هٌتح گشدیذُ آدسع دهین ٍ

  .تحویوات ٍ كٌاٍسی داًـگاُ ػلَم پضؿٌی گلؼتاى هَسد هثَل هی تاؿذ 

تا ػٌایت تِ ًاهِ اسػالی اصهؼاًٍت تحویوات ٍكٌاٍسی ٍصاست هثٌی تش یٌؼاى ػاصی آدسع داًـگاُ ّای ػلَم   : 2تذکز کلی 

داوشگاٌ علًم پششکی ) داًـگاُ  Affiliation  ، هَضَع اػتلادُ اص 4/11/89 هصَتِ صَستدلؼِ 8پضؿٌی ٍ تشاػاع تٌذ 

، هوشسگشدیذ اػضای هحتشم ّیات ػلوی ، هحوویي ، داًـدَیاى ًٍاسًٌاى داًـگاُ دس صَستی هی تَاًٌذ اص   ( گلستان

Affiliation  ًِ طزح  داًـگاُ دس هواالت چاج ؿذُ یا اسائِ  ؿذُ دس ًٌلشاًغ ّا ٍّوایؾ ّای داخلی ٍخاسخی اػتلادُ ًوایٌذ

مجًس معايوت  هشتَط تِ دادُ ّای اسائِ  ؿذُ ٍخَد داؿتِ تاؿذ دسؿیش ایٌصَست تایؼتی هثل اص چاج یا  اسائِ  تحقیقاتی مصًب

.  اخز گشددتحقیقات يفىايری داوشگاٌ

 

 

 

 



 

 6  علوم پزشکی گلستبن آییه وبمه حمبیت از فعبلیتهبی پژوهشی اعضبی هیئت علمی و محققیه داوشگبه

 

:  وًآيری، اکتشافات ي اختزاعات (چ 

آٍسی ٍ اسائِ تٌٌَلَطی خذیذ ًِ تشهثٌای عشح هصَب هشًض یا داًـگاُ  ًَآٍسی، اًتـاف ٍ اختشاع ثثت ؿذُ ٍ تَهی ػاصی كي

اًدام ؿذُ ٍ تَػظ هشاخغ هؼتثش ٍ داسای صالحیت تِ ثثت سػیذُ تاؿذ، هـشٍط تِ داسا تَدى ًلیِ هؼتٌذات اػالم ؿذُ دس آخشیي 

.   سیال هَسد حوایت هشاس هی گیشد000/000/10دػتَسالؼول هؼاًٍت تحویوات ٍ كٌاٍسی ٍصاست، تا ػوق 

.   اختشاػات ٍ اًتـاكات تایذ تِ ًام داًـگاُ ػلَم پضؿٌی گلؼتاى ثثت ؿَد:تثصزٌ 

:   شذreferٌوحًٌ حمایت اس مقاالت  (ح

.  سیال تؼلن هیگیشد000/000/1 ؿذُ دس ًتة تِ اصای ّشهوالِ هثلؾ referتِ هواالت  (الق

.  سیال هَسدحوایت هشاسهیگیشد000/500 دّذ هثلؾreferچٌاًچِ ًَیؼٌذُ دیگشی تِ هوالِ كشد دس هدالت خاسخی  (ب

- سیال هَسد حوایت هشاس هی000/250 دّذ تِ اصای ّش هوالِ هثلؾreferچٌاًچِ خَد ًَیؼٌذُ تِ هوالِ خَد دسهدالت خاسخی  (ج

.  گیشد

.  سیال هَسد حوایت هشاسهیگیشد000/150 دّذ هثلؾreferچٌاًچِ ًَیؼٌذُ دیگشی دس یي هوالِ كاسػی تِ هوالِ كشد  (د

 ٍدسهوالِ سیلشی ًَیؼٌذُ داًـگاُ .حوایت هالی تِ هواالتی تؼلن هیگیشد ًِ هوالِ چاج ؿذُ هشتَط تِ ّواى ػال هیثاؿذ: تثصزٌ

. ًیض هیذ آدسع داًـگاُ ػلَم پضؿٌی گلؼتاى الضاهی اػت 

 هؼتٌذات الصم خْت حوایت ًپی هوالِ ًَیؼٌذُ ای ًِ تِ هوالِ ایي داًـگاُ سیلش ؿذُ تِ اًضوام ًپی صلحِ اٍل هوالِ كشد :تثصزٌ 

 .ًَیؼٌذُ ًِ آدسع داًـگاُ ػلَم پضؿٌی گلؼتاى دس آى هیذ ؿذُ اػت 

:  َای تزتز در جشىًارَُای راسی ي خًارسمی  رتثٍ کسة (خ

ّای یاد  ؿاهل هؼشكی هحوویي ، ًـشیات ، هواالت تشتش ٍ یا ٍاحذّای تحت پَؿؾ داًـگاُ اػن اص حویوی یا حوَهی دس خـٌَاسُ

:  اػت ریل  ؿشح   سیال هیثاؿذ ًِ  ت000/000/5ِؿذُ هیثاؿذ ًِ حذاًثش ػوق حوایت  

 سیال  000/000/5ًؼة ستثِ اٍل  (الق

 سیال  000/000/3ًؼة ستثِ دٍم  (ب

 سیال 000/000/2ًؼة ستثِ ػَم  (ج

وحًٌ حمایت اس طزحُای پژيَشی   (د

تصَست تشگِ ثثت اختشاع یا ) یي ایي آئیي ًاهِ یا تأییذیِ اػتلادُ اص ًتایح ایي پظٍّؾ ّا  تِ هواالت حاصل اص پظٍّـْای ػغح- 1

Patent هیلیَى سیال تِ هدشی عشح یا ًَیؼٌذُ اٍل هوالِ پشداخت خَاّذ گشدیذ7هثلؾ  (... یا   .

 دٍ ایي آئیي ًاهِ یا تأییذیِ ػاصهاى، دػتگاُ اخشائی، ؿشًت خصَصی یا هؤػؼِ هثٌی تش  تِ هواالت حاصل اص پظٍّـْای ػغح- 2

هثلؾ چْاس هیلیَى  (دس هَسد ؿشًتْای داسٍیی، صٌایغ پضؿٌی یا هَاد ؿزایی)اػتلادُ اص ًتایح تحوین دس ػیؼتن اخشائی یا تَلیذ اًثَُ 

. سیال تِ هدشی عشح یا ًَیؼٌذُ اٍل هوالِ پشداخت خَاّذ گشدیذ

ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ پشداخت خَاّذ   هحوویي هغاتن هصَتِ التحوین هدشیاى ٍ ًاهِ، حن ػَم آئیي عشحْای ػغح دسهَسد- 3

 . گشدیذ

 

 

 
 


