معاونت پژوىش و فناوری

شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی
اعضاء هیأت علمی

دانشگاه اراک
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری

شیوهنامو اجرايي اعتبار ويژه پژوىشي اعضاء ىیأت علمی
مقذمه و اهذاف:
ثِ هٌظَض ؾبهبى زّي ٍ اؾتلبزُ ثْيٌِ اظ اػتجبضات پػٍّكي ،اكعایف اثط گصاضی زض جبهؼِ ٍ ،تلَیض اذتيبضات ثيكتتط ثتِ اػءتب
ّيأت ػلوي زض ذهَل اًجبم كؼبليت ّبی پػٍّكي ٍ ثب اؾتٌبز ثِ انالحيِ آیيي ًبهِ پػٍّبًتِ  )Grantاػءتب ّيتأت ػلوتي
ٍظاضت ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍضی ثِ قوبضُی  3/114011هَضخ  ،1354/2/84ایي زؾتَضالؼول تْيِ ٍ تٌظين گطزیسُ اؾت .ثتط
اؾبؼ ایي زؾتَضالؼول ،ثركي اظ اػتجبضات پػٍّكي ههَة زاًكگبُ ثط اؾبؼ ػولٌطز ٍ كؼبليتّبی پػٍّكي زض اذتيبض اػءتبی
ّيبت ػلوي هطاض هيگيطز تب زض هؿيط حوبیت اظ كؼبليتّبی پػٍّكي هَضز اؾتلبزُ هطاض گيطز.

ماده  )1تعاريف
 -1پژوهانه :اػتجبضی اؾت ًِ ثِ هَجت ایي زؾتَضالؼول ٍ ثط اؾبؼ اهتيبظّتبی پػٍّكتي اػءتب ّيتأت ػلوتي ٍ اػتجبضّتبی
پػٍّكي زاًكگبُ ،ؾبالًِ زض اذتيبض هتوبضيبى ٍاجس قطایط هطاض هيگيطز.
 -8كميته تخصيص پژوهانه:

تطًيت ًويتِ ترهيم پػٍّبًِ ثِ هطاض ظیط اؾت:
هؼبٍى پػٍّف ٍ كٌبٍضی زاًكگبُ
هسیط اهَض پػٍّكي زاًكگبُ
هسیط ثطًبهِ ٍ ثَزجِ زاًكگبُ
اظ ّط زاًكٌسُ حساهل یي ػءَ ّيأت ػلوي كؼبل زض ظهيٌِ ّبی پػٍّكي
ایي اػءب ثِ پيكٌْبز هؼبٍى پػٍّف ٍ كٌآٍضی زاًكگبُ ٍ ثتب اثتالؽ ضیبؾتت زاًكتگبُ ثتطای هتست زٍ ؾتبل هٌهتَة
هيگطزًس.
 -3دانشگاه :هٌظَض زاًكگبُ اضاى اؾت.
 -0وزارت :هٌظَض ٍظاضت ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌآٍضی اؾت.
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 -1اعضاي هيات علمي :هٌظَض اػءبی ّيبت ػلوي توبم ٍهت پيوبًي ،ضؾوي آظهبیكتي ٍ ضؾتوي هيؼتي زاًكتگبُ اضاى هتي
ثبقٌس.

ماده  )2نحوه اجرا
 -1ثب تَجِ ثِ آیيي ًبهِ پػٍّبًِ اثالؿي اظ ٍظاضت 3/114011 ،هَضخ  ،1354/2/83زاًكگبُ اضاى ّطؾبلِ حسٍز  34زضنس اظ
اػتجبضات ترهيهي حَظُ پػٍّكي ذَز ضا ضوي زضج ٍ تهَیت زض ثَزجِ تلهيلي ثتِ ػٌتَاى پػٍّبًتِ زض اذتيتبض اػءتب
ّيأت ػلوي زاًكگبُ هطاض هي زّس.
 -8پػٍّبًِ ترهيهي ثِ اػءب ّيأت ػلوي اظ اثتسای ؾبل تحهيلي  53-54اجطایي قسُ ٍ ثط اؾبؼ آى اظ اثتسای ّتط ؾتبل
تحهيلي تب پبیبى ؾبل ثؼس ،ثِ طَض تسضیجي ٍ زض طي ؾِ هؿط ثِ اػءب ّيبت ػلوي پطزاذت هيگطزز.
 -3ثِ هٌظَض اػيبی پػٍّبًِ ،اهتيبظ هطثَطِ ثط اؾبؼ هؿتٌسّبی پػٍّكي ّط ػءَ ّيأت ػلوي ًِ زض ؾبهبًِ ثبضگصاضی قتسُ
اؾت ،ثطضؾي ٍ هيعاى اػتجبض ثِ اكطاز اثالؽ هي گطزز.
تبصره  :1هؿئَليت ػسم ثبضگصاضی ثِ هَهغ یب ًوم زض پطًٍسُّبی اضؾبلي ثِ ػْسُ ػءَ ّيبت ػلوي اؾت.

ً -0حَُ ترهيم پػٍّبًِ ثِ اػءبی ّيبت ػلوي هتوبضي ثكطح ظیط هي ثبقس:
الق) زض اٍليي ؾبل اجطای ططح  ،)1353هجوَع اهتيبظّبی پػٍّكي ؾِ ؾبل گصقتتِ هتوبضتي ثتطای زضیبكتت پػٍّبًتِ،
ضوي ثجت زض ؾبهبًِ پػٍّكي زاًكگبُ ٍ ثب ػٌبیت ثِ ثٌس  2هبزُ  8زؾتَضالؼول اذيط ،هحبؾجِ هيگتطزز .زض ؾتبلْبی ثؼتس
 1354ثِ ثؼس) ثط اؾبؼ ثٌس  3هبزُ  ٍ 8ثب ػٌبیت ثِ تجهطُ ّبی ثٌس  2هبزُ  8زؾتَض الؼوتل اذيتط اهتيبظّتبی پػٍّكتي
ؾبالًِ اػءبی ّيبت ػلوي هحبؾجِ ٍ هالى ترهيم اػتجبض اؾت.
ة) ثطای اػءب ّيأت ػلوي جسیس االؾترسام اكطازی ًِ ؾتبثوِ اؾتترسام آى ّتب ًوتتط اظ یتي ؾتبل ثبقتس) هيتبًگيي
اهتيبظّبی پػٍّكي ًؿت قسُ زٍ ؾبلِ آذط هٌتْي ثِ اؾترسام حتي هوبالت چبح قتسُ حبنتل اظ ضؾتبلِ زٍضُ زًتتطی)
هحبؾجِ هيگطزز.
ح) ثطای اػءب ّيأت ػلوي اًتوبلي ثِ زاًكگبُ اضاى هيبًگيي اهتيبظات ًؿت قسُ زض زٍ ؾبلِ اذيط زض زاًكتگبُ هجتسا ٍ
هوهس) هحبؾجِ هيگطزز.
تجهطُ :ثطای اكطاز هكوَل ثٌسّبی ة ٍ ح هبزُ  ،0اػيبی اػتجبض زض ؾبل ثؼس اظ ؾبل ٍضٍز لحبظ هي گطزز.
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 - 1زض اٍليي ؾبل اجطای ططح ثطای اػءبی ّيبت ػلوي هتوبضي اؾتلبزُ اظ پػٍّبًًِ،ؿت حتساهل  3اهتيتبظ اظ هتبزُ  3آئتيي
ًبهِ اضتوب كؼبليت ّبی پػٍّف ٍ كٌآٍضی) ٍ ثط اؾبؼ جسٍل اهتيبظ زّي ههَة ،ضػبیت ؾْن ًَیؿٌسُ ٍ زاقتي حساهل یٌتي
اظ هَاضز ظیط ضطٍضی اؾت:
الق) حساهل یي هوبلِ  ISC ،ISIیب ػلوي پػٍّكي هؼتجط ،ثط اؾبؼ ههَثبت قَضای پػٍّكي زاًكگبُ اضاى ًِ ،ایي هوبلِ
هؿترطج اظ پبیبى ًبهِ هتوبضي ًجبقس ٍ هتوبضي زضیبكت پػٍّبًِ ثِ تٌْبیي هؿئَل هؿتوين هوبلِ ٍ هٌبتجبت هطثتَ ثتِ آى
ثبقس ثِ اؾتثٌب اكطاز جسیس االؾترسام).
ة) ًتبة تأليلي یب تطجوِ هٌتكط قسُ ًِ هتوبضتي زض آى ًَیؿتٌسُ اٍل ثبقتس ٍ ضتوي ضػبیتت هتَاًيي ههتَة قتَضای
پػٍّكي زاًكگبًُ ،تبة اظ ططف زاًكگبُ اضاى چبح ٍ هٌتكط قسُ ثبقس.
تبصره :اهتيبظ ّط كؼبليت پػٍّكي كوط ثطای ّوبى ؾبل هٌظَض هيگطزز ٍ اهتيبظ هحبؾتجِ قتسُ هبثتل اؾتتلبزُ ثتطای هحبؾتجِ
اهتيبظّبی پػٍّكي ؾبلْبی هجل ٍ/یب ثؼس ًويثبقس.
ً -6حَُ اهتيبظزّي ثِ كؼبليتْبی پػٍّكي اػءبی ّيبت ػلوي ثكطح ظیط هيثبقس:

" زض توبم هَاضز ضػبیت ؾْن ًَیؿٌسُ ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ لحبظ هي گطزز"
بنذ
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ٍ زض هَضز ًتبةّبی چبح قسُ تَؾط زاًكگبُ اضى ثب ضطیت 1/5

تجسیس چبح ًتبة تبليلي ٍ تطجوِای  0/25اهتيبظ تبليق یب تطجوِ
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پػٍّف ّط هَضز

 ًِ X=3+0.1Yزض آى  Xاهتيبظ ططح ٍ  Yثِ اظای ّط  11هيليَى ضیبل
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ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ
اضتوب

6
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پػٍّكگط ثطتط زاًكگبُ
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پػٍّكگط ثطتط زاًكٌسُ
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پػٍّكگط ثطتط گطٍُ
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ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ
اضتوب

4

ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ
3

اضتوب
ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ

ٍیطاؾتبضی ػلوي ًتبة زض نَضت زضج ًبم ػءَ ّيبت ػلوي زض قٌبؾٌبهِ
ًتبة)

2

اضتوب
ثب ًظط ًويتِ هٌترت
حساًثط تب

2

1
ثب اضائِ هؿتٌسات هؼتجط
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ؾرٌطاًي ًليسی زض ّوبیف ّبی ػلوي هؼتجط ثيي الوللي ٍ هلي ثجت قسُ
زض ISC

ٍ ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ
اضتوب – ّط هَضز

1

حساًثط تب 0/5

ثب اضائِ هؿتٌسات هؼتجط
30-2

اجطای ًطؾي ًظطیِ پطزاظی ثب تبیيس قَضای ػبلي اًوالة كطٌّگي

31-2

هسیط هؿئَل ،ؾطزثيطی ٍ ػءَیت ّيأت تحطیطیِ ًكطیبت هؼتجط ٍ ضیبؾت
هيجْبی ػلوي

ٍ ثط اؾبؼ آیيي ًبهِ
اضتوب – ّط هَضز

20

حساًثط تب 11
2

4

*هٌظَض اظ ططحْبی ذبضج اظ زاًكگبُ ططحْبیي هي ثبقٌس ًِ هطاضزاز آًْب ثيي زاًكگبُ ٍ ؾبیط ازاضات ،ؾبظهبًْب ٍ  ...هٌؼوس قتسُ
اؾت.

2

 -7ثِ اػءب ّيبت ػلوي ًِ ٍاجس قطایط زضیبكت پػٍّبًِ هيثبقس هتٌبؾت ثب اهتيبظ ًؿت قسُ اػتجبضی ٍیتػُ ًتِ اظ ضاثيتِی
ظیط ثسؾت هيآیس تؼلن هيگيطز.
ً = GP + Stuل اػتجبض پػٍّكي ضیبل)
ًِ زض آى،
 GPاػتجبض پػٍّكي ًؿت قسُ ثطای اػءبی ّيبت ػلوي ثط اؾبؼ جسٍل اضائِ قسُ ٍ اػوبل ضطایت هطثَطِ ثط اؾبؼ ضاثيِ
ظیط) اؾت:

]GP=Min+A×B[Mmax(K-Kmin)/Mean

 ،Minاػتجبض ٍی ػُ ًِ ثيَض یٌؿبى ثطای ًليِ اػءبی ّيبت ػلوي زض ًظط گطكتِ هتي قتَز .ایتي هجلتؾ ّوتِ ؾتبلِ ثتِ
پيكٌْبز قَضای پػٍّكي ٍ تهَیت ّيأت ضیيؿِ زاًكگبُ تؼييي ٍ اثالؽ هي قَز.
 ،Aضطیت ضیبلي اؾت ًِ ّوِ ؾبلِ ثطاؾبؼ ثَزجِ پػٍّكي ترهيهي زض هبلت گطًت تَؾط ّيتبت ضئيؿتِ زاًكتگبُ
تؼييي ٍ اثالؽ هي گطزز .ثطای كؼبليت ّبی پػٍّكي اػءبی ّيبت ػلوي ثب هطتجتِ ّتبی اؾتتبز ،زاًكتيبض ،اؾتتبزیبض ٍ
هطثي ثتطتيت )1/7 ٍ 1/9 ،1/1 ،1/2
 =Bضطیت اػوبل ضٍـ تحوين اػءبی ّيبت ػلوي اؾت .ثطای كؼبليت ّبی پػٍّكي ًظتطی ،هيساًي پطؾكتٌبهِای)
ٍ تجطثي ایي ضطیت ثتطتيت  1.0, 0.75 , 0.5هي ثبقس).
 ،Mmaxحساًثط اهتيبظ پػٍّكي ًؿت قسُ اػءبی ّيبت ػلوي ثط اؾبؼ جسٍل اضائِ قسُ اؾت.
ً ،Kل اهتيبظ پػٍّكي ّط ػءَ ّيبت ػلوي ثط اؾبؼ جسٍل اضائِ قسُ ثسؾت آهسُ اؾت.
 ،Kminحساهل اهتيبظ ًؿت قسُ ثطای ثطذَضزاضی اظ پػٍّبًِ ًِ ّطؾبلِ تَؾط قَضای پػٍّف ٍ ؾپؽ تبیيس ّيبت
ضئيؿِ زاًكگبُ تؼييي هي گطزز.
 =Meanهتَؾط اهتيبظ پػٍّكي ًؿت قسُ تَؾط اػءبی ّيبت ػلوي زض ؾبل

ًل اهتيبظ پػٍّكي ًؿت قسُ
=Mean

تؼساز اػءبی ّيبت ػلوي ٍاجس قطایط

ٍ

 ،Studاػتجبض ترهيهي ثِ اػءبی ّيبت ػلوي ثطاؾبؼ ّطیي اظ زاًكجَیبى تحهيالت تٌويلي ثط اؾبؼ جسٍل ظیط هي ثبقس:

3

ًظطی

ًبضقٌبؾي اضقس ضیبل)
11111111

زًتطی ضیبل)
31111111

ًَع
ًيوِ تجطثي

15111111

41111111

تجطثي

25111111

61111111

حساًثط اػتجبض ترهيهي ثِ اػءبی ّيبت ػلوي ثط اؾبؼ هطتجِ ػلوي آىّب زض جسٍل ظیط اضائِ قسُ اؾت:

هطتجِ

حساًثط اػتجبض ترهيهي ضیبل)
151111111

زاًكيبض

131111111

اؾتبزیبض

111111111

هطثي

91111111

اؾتبز

تبصره  :ثِ پػٍّكگطاى ثطگعیسُ گطٍُّب زض ؾبل ثؼس ،هجلؾ  1101110111ضیبل اػتجبض اضبكي تؼلن هيگيطز.
تبصره :ثِ هحوويٌي ًِ ثؼٌَاى ثطگعیسُ زض حَظُ كٌآٍضی هؼطكي قسُ ٍ یب ثب ػوتس هتطاض زاز پػٍّكتي ثتب هَؾؿتبت ذتبضج اظ
زاًكگبُ اهٌبى ثطهطاضی اضتجب زاًكگبُ ٍ جبهؼِ ضا كطاّن ًطزُ اًس پؽ اظ تبیيس قتَضای پتػٍّف زاًكتگبُ ٍ ًويتتِ ترهتيم
اػتجبض پػٍّكي) زض ؾبل هَضز ثطضؾي هجلؾ  1101110111ضیبل اػتجبض اضبكي تؼلن هيگيطز.
تبصره 84 :زضنس پػٍّبًِ ّط كطز پؽ اظ ػوس هطاضزاز ثِ نَضت ػليالحؿبة زض اذتيبض ٍی هتطاض هتيگيتطز ٍ اذتهتبل هجتبلؾ
ثؼسی هٌَ ثِ اضائِ اؾٌبز ٍ هساضى هؼتجط ٍ تؿَیِ حؿبة هجلؾ زضیبكتي اٍليِ ذَاّس ثَز.
تبصره  :كوط  %14پػٍّبًِ ثبهي هبًسُ ًِ ثٌبثط زالیل هَجِ زض ؾبل هجل هٌظَض ًگطزیسُ ثِ ؾتبل ثؼتس هٌتوتل هتيگتطزز ،ثتِ
قط آًٌِ تب پبیبى ؾبل ثؼس حساًثط تب زٍ ؾبل ٍ ثب احتؿبة ؾبل ػوس هطاض زاز) ّعیٌِ گطزز .زض ؿيتط ایٌهتَضت هتبثوي اػتجتبض
زضیبكتي ثبیس ثِ حؿبثي ًِ تَؾط زاًكگبُ هكرم هيگطزز ٍاضیع گطزز.
تبصره :زض توبم هَاضز هطجغ تكريم ثطای زالیل شًط قسُ ،ترهيم پػٍّبًِ زاًكگبُ اؾت.
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 -4پػٍّبًِ هي تَاًس زض هَاضز ظیط ّعیٌِ گطزز:
-1-4

اػءب ّيأت ػلوي هكوَل ططح پػٍّبًِ هيتَاًٌس زض هبلت پػٍّبًِ ذَز ؾبالًِ یي ططح پػٍّكتي ههتَة
قَضای پػٍّكي زاًكگبُ اضائِ زٌّس .زض ایي نَضت حساًثط ثِ هيعاى  %81ثطای ططح ّبی تجطثتي) ٍ %34
ثطای ططح ّبی ًظطی) اظ ًل هجلؾ پػٍّبًِ اذتهبل یبكتِ ثِ ّيأت ػلوي ثِ ػٌَاى حنالتحوين ثتِ ػءتَ
ّيأت ػلوي ٍ ّوٌبضاى تؼلن هيگيطز ًِ ثِ ٌّگبم تهَیت ططح پػٍّكي تؼييي ٍ اظ هحل اػتجبض ترهيهي
پطزاذت هيگطزز.

تجهطُ :اػءب ّيأت ػلوي ًِ ثِ زليل ػسم ًؿت اهتيبظ الظم هكوَل ططح پػٍّبًِ ًكسُ اًس ،هتي تَاًٌتس یتي طتطح پػٍّكتي
ثطای ثطضؾي ٍ تهَیت ثِ قَضای پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل زاضً س .ثسیْي اؾت زض ؾتبل ثؼتس طجتن اهتيتبظ پػٍّكتي ًتِ ًؿتت
ذَاٌّس ًطز هي تَاًٌس ٍاضز ططح اػتجبض پػٍّكي قًَس.
-8-4

ؾبیط ّعیٌِ ًطز ّبی پػٍّبًِ ػجبضتٌس اظ:

ذطیس ،تٌويل ٍ تؼويط تجْيعات  ،ذطیس هَاز آظهبیكگبّي ٍ ًبضگبّي ،آًبليع آظهبیفّبً ،تتبة ٍ هجتالت ػلوتي،
ًبهپيَتط ٍ ًطم اكعاضّبی ػلويّ ،عیٌِ چبح هوبالت زض هجالت هؼتجط زاذلي ٍ ذبضجي ،حتن ػءتَیت زض هجتبهغ
ػلوي زاذلي ٍ ذبضجيّ ،عیٌِ قطًت زض ًٌلطاًؽّبً ،بضگبُّبی ذبضج ٍ زاذل ًكَضّ ،عیٌِ چبح ًتبة ،ثجتت
اذتطاع ٍ ّعیٌِّبی پػٍّكي زاًكجَیبى تحهيالت تٌويلي قطًت زض ًٌلطاًؽّب ٍ ّعیٌِ پبیبىًبهِ) ثتب ضػبیتت
آئيي ًبهِّبی ههَة جبضی.
تبصره :جْت ّعیٌِ ًوَزى اػتجبض ٍیػُ پػٍّكي ،ػءَ ّيبت ػلوي هتوبضي توبضبی ًتجي ذَز ضا ثِ ّوطاُ پيف كبًتَضّبی
هطثَطِ اظ ططین زاًكٌسُ ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل هي ًٌس ،تب پؽ اظ اًجبم اهَض ًبضقٌبؾيً ،بضپطزاظ حَظُ پػٍّكي
زض ایي ذهَل اهسام الظم ضا ثؼول آٍضز.
تجهطُ :اػءبی ّيئت ػلوي زض ّط ؾبل قوؿي تٌْب زٍ ثبض هيتَاًٌس زض ًٌلطاًؽّب ٍ یب ًبضگبُّب ذبضج ًكتَض قتطًت ًوبیٌتس.
ّعیٌِ قطًت زض ًٌلطاًؽّب ٍ یب ًبضگبُّبی ذبضج ًكَض ثطای هطتجِ اٍل هيبثن آیيي ًبهِ هطثَطتِ ٍ تتب ؾتوق هجتبظ پطزاذتت
هي گطزز ٍ ثطای هطتجِ زٍم تٌْب ّعیٌِ ثجت ًبم زض ًٌلطاًؽ یب ًبضگبُ ٍ ثليط ضكت ٍ ثطگكت ثِ اكطاز هتوبضتي اظ هحتل پػٍّبًتِ
هتوبضي تؼلن هيگيطز .زض ّط نَضت ػءَ ّيئت ػلوي هجبظ ًيؿت ّعیٌِ ّتط زٍ ؾتلط ضا اظ یتي هحل اػتجتبضات پػٍّكتي ٍ
هيبثن ؾْويِ زاًكگبُ ٍ یب اػتجبض ٍیػُ پػٍّكي ذَز) پطزاذت ًوبیس.
زض نَضت قطًت زض زٍ ًٌلطاًؽ ذبضج اظ ًكَض زض یي ؾبل ،حساهل اضائِ هوبلِ زض یي ًٌلتطاًؽ ثبیتس ثتِ نتَضت ؾترٌطاًي
ثبقس .ثسیْي اؾت قطًت زض ایي گًَِ ًٌلطاًؽّب ًيع تبثغ آئيي ًبهِّبی جبضی پػٍّكي زاًكگبُ هيثبقس.
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تجهطُّ :ط ػءَ ّيأت ػلوي هي تَاًس تب ؾوق پػٍّبًِ زاًكجَیي ثطای قطًت زاًكجَیبى تحت ضاٌّوبیي ذَز زض ّوبیف ّب ٍ
ًبضگبّْبی هؼتجط زاذلي ٍ ذبضجي ّعیٌِ ًوبیس.
تجهطُ :ذطیس لَاظم ازاضی ) اظ هحل ثَزجِ اػتجبض ٍیػُ هجبظ ًويثبقس.

تجهطُ :اػءب ّيأت ػلوي زض نَضتي ًِ ًبهپيَتط قرهي زض اتبم ذَز زض زاًكٌسُ ًساقتِ ثبقٌس ثب ّوبٌّگي هطًتع ًتبهپيَتط
هي تَاًٌس یي زؾتگبُ ًبهپيَتط اظ هحل پػٍّبًِ ذَز ذطیساضی ًوبیٌس .زض نَضت ًيبظ ثِ اضتوب ٍ تـييط ًبهپيَتط هَجتَز ًؿتت
هَاكوت هطًع ًبهپيَتط زاًكگبُ هجٌي ثط ذب ضج اظ ضزُ ثَزى ًبهپيَتط هجلتي ٍ تحَیتل ًتبهپيَتط هتسیوي ثتِ هطًتع اًلَضهبتيتي
زاًكگبُ العاهي اؾت.

 -5ثط اؾبؼ ثٌس  3هبزُ  8آیيي ًبهِ اثالؿي ٍظاضت قط الظم ثطای ًؿت اهتيبظ ٍ پطزاذت اػتجبض ههَة ،ثَزى پطٍغُ ٍ
كؼبليتّبی پػٍّكي زض چبضچَة ططح جبهغ پػٍّكي زاًكگبُ ٍ ًوكِ پػٍّكي اضائِ قسُ اؾت.
-14

اؾٌبز ّعیٌِ ًطزّبی پػٍّبًِ ثب تبیيس هؼبًٍت هؼبًٍت پػٍّكي ٍ كٌبٍضی زاًكگبُ تَؾتط حؿتبثساضی حتَظُ هؼبًٍتت

پػٍّكي ٍ كٌبٍضی تٌظين ٍ پطزاذت هيگطزز.
-11

زض هَاضزی ًِ ایي آئييًبهِ هؿٌَت اؾت یب زض هَاضز اثْبم ثط اؾبؼ ًظط قَضای پػٍّكي زاًكگبُ ػول هيگطزز.

ایي آئيي ًبهِ زض جلؿِ

قَضای پػٍّكي زاًكگبُ هَضخ

ثطای هست یٌؿبل ثِ تهَیت اٍليِ ضؾيس ٍ زض

تبضید  .....................زض جلؿِ ّيأت ضئيؿِ زاًكگبُ تهَیت ًْبیي قس ٍ اظ اثتسای ؾبل تحهيلي هبثل اجطا هيثبقس.
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