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میضان ياحذ آمًصؿی  مًظفی اػبتیذ ثش اػبع آییه وبمٍ اداسی اػتخذامی اػضبی َیبت ػلمی داوـگبٌ َبی ػلًم . 1مبدٌ 

 پضؿکی کـًس ي طجك جذيل ریل می ثبؿذ.

جغشافیبیی ثش اػبع مشتجٍ َیبت ػبػت مًظف تذسیغ دس َفتٍ دس خصًف َیبت ػلمی تمبم يلت ي تمبم يلت : 1جذيل 

 ػلمی آمًصؿی

 ػبػت مًظف تذسیغ دس َفتٍ مشتجٍ َیبت ػلمی آمًصؿی سدیف

َیبت ػلمی تمبم يلت  َیبت ػلمی تمبم يلت

 جغشافیبیی

 18 15 مشثی 1

 6/15 13 اػتبدیبس 2

 2/13 11 داوـیبس 3

 8/10 9 اػتبد 4

 

کلیٍ فؼبلیت َبی اػضبی َیبت ػلمی )فؼبلیت َبی اجشایی( کٍ ثش اػبع دػتًسالؼمل مشثًطٍ لبثل مؼبدلؼبصی : 1 تجصشٌ

َؼتىذ، ثبیذ ثب ػبػت مًظف ایه جذيل مىطجك گشدوذ ي ثٍ صًست ػبػت مًظف دس وظش گشفتٍ ؿًد. مـشيط ثش ایىکٍ دس 

 ( ثبؿذ.تذسیغ)ًسی ي ػملی تئ% اص ياحذَبی مًظفی اص دسيع 50صًست يجًد ياحذ دسػی، حذالل 

 

 

ثش اػبع آئیه وبمٍ اػتخذامی اػضبی َیبت ػلمی، ياحذ مًظفی آن دػتٍ اص اػضبی َیبت ػلمی کٍ مؼئًلیت َبی . 2مبدٌ 

مختلف مذیشیتی ي اجشایی داسوذ ثٍ ؿشح جذيل ریل می ثبؿذ. لزا جُت پشداخت طشح تمبم يلتی دس خصًف ایه افشاد میضان 

  يل ریل لبثل محبػجٍ خًاَذ ثًد.ياحذ مًظفی طجك جذ

 

 

 : ياحذ مًظفی مؼئًلیت َبی مختلف مذیشیتی ي اجشایی2جذيل 

 ياحذ مًظف تذسیغ ػمت اجشایی سدیف

 2 سیبػت داوـکذٌ ػلًم پضؿکی 1

 3 مؼبيویه ػتبدی ي سيػبی داوـکذٌ َبی تبثؼٍ  2

 6 مؼبيویه آمًصؿی داوـکذٌ َبی تبثؼٍ 3

 

آییه وبمٍ استمب ستجٍ  َبیی کٍ دس جذيل فًق ویبمذٌ اػت میضان کؼش ياحذ مًظفی ثش اػبعدس خصًف ػمت : 1تجصشٌ 

 جذيل ریل می ثبؿذ. اػضبی َیبت ػلمی ي َمچىیه ثش اػبع آییه وبمٍ داخلی داوـگبٌ ػلًم پضؿکی ؿیشاص طجك

تٍ ثبؿذ، ػبیش فؼبلیت َب اص فؼبلیت داؿ 2: دس صًستی کٍ ػضً َیبت ػلمی دس یکی اص ػمت َبی مشثًط ثٍ جذيل 2 تجصشٌ

 .ي جضي حك التذسیغ محؼًة ومی ؿًد مًظفی يی کؼش ومی ومبیذ
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 : میضان ياحذ مؼبدل فؼبلیت َبی اجشایی اػضبی َیبت ػلمی3جذيل 

کؼش  ػىًان فؼبلیت سدیف

 ياحذ

 6 مذیشان ػتبدی 1

سیبػت اداسٌ  مشاکض تحمیمبتی،مؼبيویه ي  سيػبمؼبيویه پظيَـی داوـکذٌ َب، مؼئًل گشيٌ،  ،مذیش گشيٌ 2

 مـبيسٌ

4 

 EDC 3دثیشان کمیتٍ َبی  3

 2 ب تبییذ مؼبيوت آمًصؿی ػتبدشای َشیک اص افشاد دخیل ي مًثش ثکمک دس ساٌ اوذاصی سؿتٍ جذیذ ث 4

 5/1 ، ػشپشػتی کمیتٍ تحمیمبت داوـجًییػضً َیبت ػلمی 50َبی ثب ثیؾ اص  داوـکذٌ EDO مؼئًلیه 5

یذ سیبػت ساٌ اوذاصی آصمبیـگبٌ، یب َش پشيطٌ آمًصؿی جذیذ ثشای َشیک اص افشاد دخیل ي مًثش ثٍ تبیکمک دس  6

 داوـکذٌ

1 

 EDC 1اػضبی کمیتٍ َبی  7

ػضً َیبت ػلمی،  50َبی کمتش اص  داوـکذٌ EDO مؼئًلیه) ش یب ػشپشػت کمیتٍ َبی تـکیل ؿذٌدثی 8

فؼبلیت دس  ،سئیغ ي دثیشان ػلمی ي اجشایی َمبیؾ َب ي کمیتٍ َبی طشح تحًل ...(، EDCکمیتٍ َبی 

 ػشپشػت اػبتیذ مـبيس، مؼئًل ػتبد ؿبَذ ي ایثبسگش، َیبت تحشیشیٍ ي اجشایی مجلٍ داوـگبٌ

1 

ي ثب تؼذاد  فؼبلیت دس لبلت ػضًیت دس کمیتٍ َب یب ؿًساَبی ػطح داوـکذٌ ي داوـگبٌ ثٍ ػىًان ػضً حمیمی 9

  مًسد دس َش ویمؼبل 5جلؼبت ثیؾ اص 

1 

ثٍ اصای  َبی چىذ مشکضی اػضبی َیئت ػلمی فؼبلیتي  حضًس دس ديسٌ آمًصؿی اوتمبل فىبيسی ي کبسآفشیىی 10

 ػبػت 34َش 

1 

 

ػبیش فؼبلیت تىُب ثٍ ثبالتشیه پؼت اجشایی کؼش ياحذ یب ياحذ مًظفی تؼلك می گیشد. جُت پشداخت حك التذسیغ : 3 تجصشٌ

 تمبم يلت جغشافیبیی ي َمچىیه پشداخت تمبم يلتی اػضبی َیبت ػلمی َبی اجشایی دس تشفیؼبت ػبلیبوٍ ي تشفیؼبت ػمًدی

 لحبظ می گشدد.

میضان ياحذ مًظفی َش یک اص اػضبی َیبت ػلمی وجبیذ کمتش یب مؼبيی جُت پشداخت حك التذسیغ : دس َش صًست 4 تجصشٌ

 ممبم مبفًق يی ثبؿذ.

 

 مؼبدلؼبصی فؼبلیت َبی پظيَـی:. 3مبدٌ 

 میضان ياحذ مؼبدل فؼبلیت َبی پظيَـی ثش اػبع آییه وبمٍ استمب مشتجٍ ي ثٍ صًست جذيل ریل محبػجٍ می گشدد. 

امتیبص فؼبلیت پظيَـی مؼبدل یک ياحذ تذسیغ دس وظش گشفتٍ می ؿًد. محبػجٍ ایه امتیبصات ثش اػبع آییه وبمٍ استمب  2َش 

 خًاَذ ثًد. مشتجٍ

 خًاَذ ثًد. 1: دس َش صًست حذاکثش ياحذ لبثل محبػجٍ اص ایه ثخؾ وصف ياحذ مًظفی مطشح ؿذٌ دس جذيل 1 تجصشٌ

: ثٍ ياحذَبی مؼبدل ایه لؼمت َیچ گًوٍ حك التذسیؼی تؼلك ومی گیشد ي تىُب جُت تکمیل ياحذَبی مًظفی آن 2 تجصشٌ

 اػتفبدٌ لشاس گیشد کٍ ػمف ياحذ مًظفی آن َب تکمیل وـذٌ اػت.دػتٍ اص اػضبی َیبت ػلمی می تًاوذ مًسد 

اص ایه آییه وبمٍ وشػذ ي ياحذ مًظفی  2ي  1دس صًستی کٍ میضان ياحذ مًظفی اػضبی َیبت ػلمی ثٍ ػمف جذايل : 3تجصشٌ 

لبثل محبػجٍ  4ي 3جُت پشداخت طشح تمبم يلتی دس خصًف ایه افشاد میضان ياحذ مًظفی طجك جذيل پًؿؾ دادٌ وـًد، 

% تمبم يلتی 100دس صًست پًؿؾ کبمل ياحذ مًظفی اص طشیك ثىذَبی ي تجصشٌ َبی ایه آییه وبمٍ پشداخت  خًاَذ ثًد.

 ثالمبوغ خًاَذ ثًد.
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 ياحذ تذسیغ( 1امتیبص مؼبدل  2: امتیبص مًسد وظش جُت محبػجٍ ياحذ مؼبدل فؼبلیت پظيَـی )َش 4جذيل 

 امتیبص ػىًان

 امتیبص 7: حذاکثش 2امتیبص، وًع  14: حذاکثش 1ممبالت وًع  دس مجالت ومبیٍ ؿذٌ ممبالت چبح ؿذٌ

 امتیبص 4: حذاکثش ػخىشاوی امتیبص، ثیه المللی 2: حذاکثش ػخىشاوی داخلی اسائٍ ممبلٍ دس َمبیؾ َب

 امتیبص10امتیبص، تشجمٍ: حذاکثش  30تبلیف: حذاکثش  کتبة

 امتیبص 14حذاکثش  کؼت ستجٍ دس جـىًاسٌ َب

 30امتیبص، ثجت ثیه المللی: حذاکثش  20ثجت داخلی: حذاکثش  ثجت اکتـبف ي اختشاع

 1، وبظش: 2، َمکبس: 6مجشی:  طشح پظيَـی مصًة داوـکذٌ 

 امتیبص 15امتیبص، َمکبسان حذاکثش  30مجشی: حذاکثش  ػبصی مىجش ثٍ تًلیذ کبال ي یب خذمبت لبثل تجبسیی َب يَؾظپ

 6/0، کتبة: 6/0، پبیبن وبمٍ: 6/0، گضاسؽ وُبیی طشح: 4/0پشيپًصال:  4/0ممبالت:  دايسی

 

 

 

 

 

 

 

 


