
 

 

 

 

 

 

 آئيه وامٍ اوتخاب پژيَشگزان بزتز سالياوٍ داوشگاٌ سيستان ي بلًچستان

 

زاوطگاٌ « گطاوت» آئيه وامٍ اعتبار ييژٌ پژيَشيزاوطگاٌ سيستان ي تلًچستان تطاساس تطتط امتياظ پژيَطگطان  -1مادٌ 

 .تعييه مي ضًز

 امتياظ ميثاضس. 15 دًييپايان وامٍ َا ي ضسالٍ َاي زاوطحساوثط امتياظ مطتًط تٍ  -1تبصزٌ

امتياظ اظ ولل ععاليلت َلاي پژيَطلي  طثلك نيليه واملٍ         20تايس حسالل  پژيَشگز بزتز داوشكذٌ َازايطلثيه  -2مادٌ 

 پژيَطي مي تاضس ضا زاضا تاضىس. –يا علمي  ISIامتياظ نن مطتًط تٍ مماالت  15 پژيَطگطان تطتط زاوطگاٌ( وٍ حسالل

 تا ذًز ضا حساوثط (شمسي ي ميالدي)گذشتٍ  سال يد مطتًط تٍععاليت َاي پژيَطي  ستيپژيَطگطان تطتط تاي -3مادٌ 

خُلت   (زض مًضز زاوطىسٌ َاي عالس معاين پژيَطي تلٍ ضياسلت زاوطلىسٌ     زاوطىسٌ تٍ معايوت پژيَطيآبان ماٌ  15تاريخ 

 تطضسي تحًيل زَىس.

ٌ اوس زض صًضتي مي تًاوىس مدسزاً تعىًان پژيَطگطان تطتلط  زض سال لثل اوتراب ضسوٍ پژيَطگطان تطتط زاوطىسٌ َا  -2تبصزٌ

 . تكزاري وباشذاوتراب ضًوس وٍ ععاليت َاي پژيَطي اضائٍ ضسٌ نوُا 

ٍ  ديدر باسٌ زض مدالت علمي تايس اظ وظط تاضيد  چاج ضسٌ مماالت -3تبصزٌ زض ضلسٌ  تاضلس. مملاالت چلاج     سال گذشتت

 مًضز پصيطش لطاض ومي گيطز. شوط ضسٌ(زاضوس ذاضج اظ تاظٌ  تأذيط چاج ي وٍمدالت

اللسا  ي  تطضسي مساضن اضائٍ ضسٌ زض وميتٍ مىترة زاوطىسٌ وسثت تٍ  آبان 25مًظفىس حساوثط تا تاضيد  زاوطىسٌ َا -4مادٌ 

مساضن پژيَطگطان تطتط ضا تُمطاٌ صًضتدلسٍ وميتٍ مىترة خُت تطضسي زض وميتٍ َاي ترصصي ضًضاي پژيَطلي زاوطلگاٌ    
 اضسال ومايىس.معايوت پژيَطي زاوطگاٌ  تٍ حًظٌ

 نئيه وامٍ اضتماء محاسثٍ ذًاَس ضس. 1امتياظ ععاليت َاي پژيَطي گطيَي تطاساس خسيل ضماضٌ  -5مادٌ

زاوطلگاٌ   زض ضلًضاي پژيَطلي    زاوطگاٌ پس اظ ممايسٍ پژيَطگطان تطتط معطعي ضسٌ اظ زاوطىسٌ َا پژيَشگز بزتز -6مادٌ

 مًضز تطًيك لطاض مي گيطز. اوتراب ي زض َفتٍ پژيَص

َيأت ضئيسٍ زاوطگاٌ زض تلاضيد   183مصًتٍ ضماضِ  2تىس ي ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ  16/7/86مًضخ تطاساس پيطىُاز  -7مادٌ 

 تصًضت ظيط اذتصاظ مي ياتس. تشًيقي اعتبار ييژٌ پژيَشي ضاذٍ َاتٍ پژيَطگطان تطتط زاوطگاٌ ي  6/9/86

ٌ  تشًيقي مثلغ اعتثاض ييژٌ پژيَطلي   الف(  تلٍ ميلعان اعتثلاض ييلژٌ پژيَطلي  گطاولت(               بزاي پژيَشگز بزتز داوشتگا

 .مي تاضسوامل 

تٍ ميعان   شاخٍ َامثلغ اعتثاض ييژٌ پژيَطي تطًيمي تطاي پژيَطگط تطتط ب( 
3

2
ملي  واملل  اعتثاض ييژٌ پژيَطي  گطاولت(   

 تاضس.

تٍ ميعان   داوشكذٌلغ اعتثاض ييژٌ پژيَطي تطًيمي تطاي پژيَطگط تطتط مث ج(
3

1
ملي  واملل  اعتثاض ييژٌ پژيَطي  گطاولت(   

 تاضس.
 

 

 



% امتيلاظ وسلة ضلسٌ تًسلو پژيَطلگط تطتلط       20 ي %40َا تايس حلسالل  پژيَطگطان معطعي ضسٌ اظ ططف زاوطىسٌ -4تبصزٌ

 زاوطىسٌ معطعي ضًوس. پژيَطگطان تطتط ضاذٍ َا يتٍ تطتية تٍ عىًان ىس تا ىزاوطگاٌ ضا وسة و

اظ اعتثلاض ييلژٌ    بطًر َمشمانتطتط مي تًاوس  پژيَطگط  ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ  22/7/87 تط طثك مصًتٍ مًضخ -5تبصزٌ

 پژيَطي تطًيمي ي اعتثاض ييژٌ پژيَطي عازي يا ططح پژيَطي استفازٌ ومايس.

 علً  اوساوي  عىي ي مُىسسي  وطايضظي ي مىاتع طثيعلي  عللً  پايلٍ ي     پىج گاوٍ يٌ َايگزَطيه اظ  زاوطگاٌ زض -8مادٌ 

 گعيلسِ يظاضت علً   تحميمات ي عىايضي خُت اوتراب پژيَطلگط تط تٍ يه وفط ضا تعىًان پژيَطگط تطتط َط گطيٌ اوتراب ي  َىط( 
 ٌ زض گطيٌ َاي پىح گاوٍ عًق  ممايسٍ ي اوتراب مي ضًوس.زض سطح وطًض ويع پژيَطگطان تطگعيس وطًضي معطعي مي ومايس.

  اوتراب پژيَطگطان تطتط گلطيٌ َلاي   پژيَشگزان بزگشيذة كشًريتا تًخٍ تٍ ضلاتت سطح تاال زض اوتراب  -6تبصزٌ 

 پىدگاوٍ زاوطگاٌ خُت معطعي تٍ يظاضت علً   تحميمات ي عىايضي  زض ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ صًضت ذًاَس گطعت.

ٍ  گزيٌ َاي پتىج چىاوچٍ َط يه پژيَطگطان تطتط زاوطگاٌ زض َط يه اظ  -9دٌ ما  عللً  اوسلاوي  عىلي ي مُىسسلي       گاوت

وتراب ضًوس  تلط طثلك مصلًتٍ    وطًض ا گعيسٌوطايضظي ي مىاتع طثيعي  علً  پايٍ ي َىط( زض سطح وطًض ويع تعىًان پژيَطگط تط
 تٍ يي تعلك ذًاَس گطعت.َيأت امىاي زاوطگاٌ يه پايٍ تطًيمي  9/7/87مًضخ 

ي زض ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ  مًضز تصًية 13/8/87تثصطٌ زض ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ مًضخ  6مازٌ ي  9ايه نئيه وامٍ زض 

 اصالح گطزيس. 4/8/88مًضخ 

 

 


