
 

 

 

 مقذمٍ : 
داًـگاُ ، اتخار ػیاػت ّای ّواٌّگ ، ایداد تؼْیالت دس صهیٌِ فؼالیت ّای  تِ هٌظَس استمای فؼالیت ّای پظٍّـی ، پظٍّؾ هحَس ؿذى

پظٍّـی ٍ تـَیك ٍ تشغیة پظٍّـگشاى تشتش ، ایي آییي ًاهِ تِ ؿشح ریل تذٍیي گشدیذُ اػت. ّوچٌیي اخشای عشح تاهیي اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی 
ّای پظٍّـی ، تا تخلیق هیضاى هؼیٌی اػتثاس تِ پظٍّـگش، هَاًغ هَخَد دس ، ضوي اسصیاتی ًؼثی لاتلیت ّا ٍ پتاًؼیل افشاد دس صهیٌِ فؼالیت

هؼیش پظٍّؾ سا تِ هیضاى لاتل تَخْی هشتفغ خَاّذ ًوَد. ایي هیضاى هؼیي اػتثاس تش اػاع اهتیاص هىتؼثِ اص فؼالیت ّایی اػت وِ دس ایي 
 دػتَسالؼول تِ آًْا پشداختِ ؿذُ اػت. 

 

  اَذاف -1مادٌ 

 ختیاسات تیـتش تِ اػضای ّیات ػلوی دس اًدام اهَس پظٍّـی .اػغای ا -1
 ایداد تؼْیالت تیـتش دس صهیٌِ تاهیي اػتثاس پظٍّـی تا سٍیىشد واّؾ تـشیفات اداسی . -2
 افضایؾ هیضاى تْشُ ٍسی ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ هالی هَخَد ٍ ّوچٌیي تَاى ًیشٍّای اًؼاًی هتخلق . -3
 گیضُ تیـتش دس اػضای ّیات ػلوی خْت افضایؾ تَلیذ ػلن دس ػغح هلی ٍ تیي الوللی .ایداد ٍ تمَیت اً -4
 فشاّن ػاصی تؼتش هٌاػة ٍ تشغیة اػضای ّیات ػلوی تِ ّوىاسی تا هشاوض ٍ ػاصهاى ّای پظٍّـی خاسج اص داًـگاُ . -5
 تؼشیغ دس سًٍذ تاهیي اػتثاس هَسد ًیاص فؼالیت ّای پظٍّـی ٍ فٌاٍسی . -6
فشاّن آٍسدى صهیٌِ الصم خْت تشًاهِ سیضی هذٍى ٍ دلیك تش پظٍّـگشاى دس خلَف فؼالیت ّای پظٍّـی تا ػٌایت تِ تخلیق هیضاى  -7

 هؼیٌی اػتثاس دس یه دٍسُ صهاًی خاف .
 هذیشیت ػولىشد پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی اػضای ّیات ػلوی ٍ داًـگاُ -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 آییه وامه تخصیص اعتبار ویژه پژهشی )گراوت( اعضای هیات علمی 

 )داوشگاه سیستان و بلوچستان( 
 

 حًسٌ معايوت پژيَش ي فىايری



 

 

 *تخصیص امتیاس  -2مادٌ 

 یق اهتیاص تِ فؼالیت ّای پظٍّـی ٍ فٌاٍسی تش اػاع خذٍل صیش هی تاؿذ:ًحَُ تخل
 

 فىايری اعضای َیات علمي -امتیاسَای قاتل محاسثٍ فعالیت َای پژيَشي  -1 جذيل
 سقف امتیاس حذاكثز امتیاس در مًضًع مًضًع تىذ وًع فعالیت

 

 

 

 

 مقالٍ

 JCR-Q 1 12همالِ  1

 تذٍى ػمف

 JCR-Q 2 10 مقاله 2

 JCR-Q 3 8 مقاله 3

 JCR-Q 4 6 مقاله 4

 Scopus 5همالِ  5

 5/4 پظٍّـی هؼتثش داخلی هلَب ٍصاستیي ٍ هؼتثش خاسخی داسای ًوایِ تیي الوللی -همالِ ػلوی 6

 6 2ٍ  1 ػلوی هؼتثش هلی ٍ تیي الوللی همالِ ػلوی واهل داٍسی ؿذُ دس هدوَػِ هماالت ّوایؾ ّای 7

 3 1/. ٍ 5 ػلوی هؼتثش هلی ٍ تیي الوللی ػلوی خالكِ داٍسی ؿذُ دس هدوَػِ هماالت ّوایؾ ّایهمالِ  8

عزح َای پژيَشي 

تزين ساسماوي ي 

جذب اعتثار پژيَشي 

 ملي يا تیه المللي

ٍ گًاَي اس تا ارائ)

 دفتز ارتثاط تا صىعت(

  5 هیلیَى تَهاى  5عشح ّای صیش  9

  6 هیلیَى تَهاى  10تا  5عشح ّای تیي  10

  8 تَهاى هیلیَى 20 تا 10 تیي ّای عشح 11

  10 هیلیَى تَهاى 30تا  20عشح ّای تیي  12

  11 هیلیَى تَهاى 100تا  30عشح ّای تیي  13

  12 هیلیَى تَهاى 100عشح ّای تیؾ اص  14

  3 هلشفی هتؼلك تِ داًـگاُهیلیَى سیال خشیذ تدْیضات غیش  100تِ اصای ّش  15

 

 
 

 كتاب

 تالیف تا تلٌیف وتاب دس صهیٌِ تخللی ػضَ ّیات ػلوی 16
: دس كَست تالیف فللی اص وتاب وِ ًام داًـگاُ  ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى تِ كشاحت دس فلل هشتَعِ لیذ ؿذُ ٍ فلل یا 1شُتثل

 هـاسوت هَلف اهتیاص دادُ خَاّذ ؿذهتٌاػة تا فلل ّای هزوَس تِ ػٌَاى فلل ّای اكلی وتاب تاؿذ، 
8  ٍ10 15 

تشخوِ وتاب تخللی تِ ػفاسؽ گشٍُ آهَصؿی ٍ ؿَسای پظٍّـی داًـىذُ )دس ّوِ حَصُ( یا ػفاسؽ تا تاییذ گشٍُ آهَصؿی ٍ  17
 ؿَسای پظٍّـی داًـىذُ )دس گشٍُ ّای ػلَم اًؼاًی(

 تشخوِ اهتیاص دادُ هی ؿَد. ًیض هؼادل "تذٍیي ٍ گشدآٍسی"ٍ  "تالیف ٍ تشخوِ": 2تثلشُ 
5 5 

 5 3 % تغییش هحتَا دس همایؼِ تا چاج لثلی(30تدذیذ چاج ) تا حذالل  18
 

 وظزيٍ پزداسی
 ّایَم اًؼاًی، اختواػی، هؼاسف اػالهی ٍ ػایش حَصُ ّای ػلَم تا تاییذ دتیشخاًِ وشػیًظشیِ پشداصی دس حَصُ ّای ػل 19

 ًمذ ٍ ًظشیِ پشداصی ًَآٍسی،
4 8 

 

 

 
 كسة افتخار

 10 5 وؼة ستثِ دس خـٌَاسُ ّای هلی ٍ تیي الوللی هشتثظ تا حَصُ تخللی، پظٍّـگش تشتش وـَسی 20

  10 وؼة ػٌَاى اػتاد ًوًَِ وـَسی ٍ ًـاى ّای داًؾ 21

  3 ٍ هشوض سؿذ )وؼة ػٌَاى تشتش( تاػیغ ؿشوت داًؾ تٌیاى ٍ ؿشوت صیش هدوَػِ پاسن ػلن فٌاٍسی 22

تداسی ػاصی ّش هحلَل دس ؿشوت داًؾ تٌیاى تِ ؿشط هـاسوت داًـگاُ تش اػاع لشاسداد تا هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌاٍسی  23
 سیاػت خوَْسی

5  

 3 1 ّوىاسی ٍ هـاٍسُ ػلوی ٍ داٍسی ػلوی ٍ داٍسی عشح فٌاٍساًِ ؿشوت ّای هشتَط تِ هشوض سؿذ ٍ پاسن ػلن ٍ فٌاٍسی  24
 

 
 

 فىايری

 2 2 آصهایـگاّای هشخغ دس داًـگاُتاػیغ  25

 2 2 دتیشی ػلوی ّوایؾ ّای هؼتثش هلی ٍ تیي الوللی 26

 5 5 تاػیغ ؿشوت داًؾ تٌیاى 27

 2 2 تاػیغ ؿشوت دس هشوض سؿذ 28

 3 3 ؿىل گیشی ٍاحذ فٌاٍس دس پاسن ػلن ٍ فٌاٍسی 29

 2 2 تـىیل ّؼتِ فٌاٍس ٍ پظٍّـی 30
 

اختزاع، وًآيری ي 

 اكتشاف

 3 3  (TTOتاییذ ایذُ دس دفاتش اًتمال تىٌَلَطی ) 31

)اختشاع ٍ اوتـاف ثثت ؿذُ داخلی تا تاییذ  لالح ػلوی دس داخل یا خاسجّوشاُ تا تاییذ هشاوض ریاختشاع یا اوتـاف ثثت ؿذُ  32
 ػاصهاى پظٍّؾ ّای ػلوی ٍ كٌؼتی ایشاى(

 5 داخلی:
10 

 10خاسخی: 

 5 5/2 ٌّشی )هختق داًـىذُ هؼواسی ٍ ٌّش، سؿتِ ّای ػلَم اًؼاًی ٍ تشتیت تذًی(-اسصًذُ ػلویاثش تذیغ ٍ  33 

 
 تًضیحات ضزيری 

 دس هَاسدی وِ ًحَُ تخلیق اهتیاص دس خذٍل فَق تلشیح ًگشدیذُ اػت ، هحاػثِ اهتیاص تش هثٌای تلویوات ّیات هویضُ داًـگاُ خَاّذ تَد. -1
دسكذ اهتیاص  50اهتیاص ٍ تِ ًفشات تؼذی  50تذٍى دس ًظش گشفتي تؼذاد ًَیؼٌذگاى همالِ ،  Nature  ٍScienceتِ ًَیؼٌذُ اٍل همالِ چاج ؿذُ دس ًـشیِ ّای  -2

 همالِ تؼلك هی گیشد.
 اهتیاص تالیف ، تلٌیف یا تشخوِ وتاب تا احشاص یىی اص ؿشایظ صیش هحاػثِ هی گشدد: -3

 ا آسم داًـگاُ چاج ؿذُ تاؿذ.وتاب ت -الف
ب تَػظ دٍ داٍس دس خلَف وتاتْای چاج ؿذُ تَػظ ًاؿشیي الصم اػت ًَیؼٌذُ وتاب تش اػاع آییي ًاهِ چاج ٍ ًـش وتاب داًـگاُ حائض ؿشایظ الصم تَدُ ٍ وتا -ب

 تا دسخِ حذالل اػتادیاسی داٍسی ؿَد.



 

 

 دس ًظش گشفتِ ًوی ؿَد. هماالت صیش چاج ّیچ اهتیاصی تشایاهتیاص فمظ تِ هماالت چاج ؿذُ تؼلك هی گیشد  -4
 .گشدد هی اًدام ضَاتظ آخشیي عثك 1 خذٍل دس ؿذُ هٌذسج پظٍّـی ّای فؼالیت تِ اهتیاصدّی -5

 

  يژٌ پژيَشي )گزاوت(اعتثار ي مثلغ تعییهارسياتي امتیاس ي  -3مادٌ 
)تش اػاع اػالم  حاكل تمؼین اػتثاس پظٍّـی تخلیلی آى ػال داًـگاُ ضشیة سیالی اػتثاس ٍیظُ اػضای ّیات ػلوی ّش ػالِ تش اػاع -1

 تَدخِ ٍ تحَل ػاصهاًی( تش اهتیاص ول فؼالیت ّای پظٍّـی اػضای ّیات ػلوی داًـگاُ هحاػثِ هی گشدد .اداسُ ول تشًاهِ ، 
لی اػتثاس ٍیظُ دس هتَػظ اهتیاص فؼالیت ّای هیضاى اػتثاس ٍیظُ تخلیلی ّش ػضَ ّیات ػلوی دس ّش ػال تشاتش تا حاكل ضشب ضشیة سیا -2

 ػال گزؿتِ ٍی هی تاؿذ.  3پظٍّـی 
 .ًوایٌذ اػتفادُ ٍیظُ اػتثاس اص هشتَعِ ضَاتظ اػاع تش تَاًٌذ هی تلَچؼتاى ٍ ػیؼتاى داًـگاُ ػلوی ّیات اػضای توام -2
فؼالیت ّای پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی ٍی اص تاسیخ تلَیة گشاًت اسصیاتی ٍ تخلیق اهتیاص گشاًت خذیذ تشای ّش ػضَ ّیات ػلوی ، تش هثٌای  -3

 لثلی )حذاوثش ػِ ػال گزؿتِ( خَاّذ تَد.

تِ داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى هٌَط تِ روش ًـاًی هَػؼِ  اػضای ّیات ػلوی اًتمالیٍ فٌاٍسی  اهتیاص فؼالیت ّای پظٍّـی: 1تثصزٌ 

 % هحاػثِ ٍ لحاػ هی ؿَد.75هثذاء تا ضشیة 

 اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی فمظ تِ اػضای ّیات ػلوی تا هذسن دوتشی تؼلك هی گیشد. :2تثصزٌ 

 

 )گزاوت( پژيَشي ييژٌ اعتثار مثلغ پزداخت ضًاتظ -4مادٌ 
 . گشدد هی افتتاح ػلوی ّیات اػضای تشای هٌظَس ّویي تِ كشفا حؼاتی گشاًت، هثلغ ٍاسیض خْت  -1
 .گشدد هی ٍاسیض ػلوی ّیات اػضای حؼاب تِ هاِّ ؿؾ لؼظ دٍ دس هتوشوض عَس تِ ػالِ ّش گشاًت، اػتثاس هثلغ -2
 هشحلِ دسیافتی  حؼاب تؼَیِ تِ هٌَط تؼذ هشحلِ پشداخت.  گشدد هی تلمی گشداى تٌخَاُ ػٌَاى تا ػلوی ػضَّیات تِ پشداخت هشحلِ اٍلیي -3

 .تاؿذ هی لثل
 ًوایٌذ اسائِ سا هشحلِ آى دس ؿذُ پشداخت% 25 ّضیٌِ اػٌاد هاُ ؿؾ هشاحل اص یه ّش پایاى اص لثل ػلوی ّیات اػضای اص یه ّش چٌاًچِ -4

 .ًوایٌذ اػتفادُ هشحلِ آى دس وشد ّضیٌِ اػٌاد اسائِ تا تخلیلی گشاًت اص% 50 ػمف تا حذاوثش تَاًٌذ هی
 .ؿذ خَاّذ كادس داًـگاُ ػلوی ّیات اػضای اص یه ّش تشای ای اتالغیِ گشاًت، الؼاط هتوشوض پشداخت اص هشحلِ ّش دس -5
 پظٍّؾ اعالػات هذیشیت ػاهاًِ دس هشحلِ آى ؿواسُ روش تا هشتَط اعالػات هشحلِ، ّش دس گشاًت الؼاط هتوشوض پشداخت اتالغیِ كذٍس تا -6
 .ؿذ خَاّذ اضافِ داًـگاُ فٌاٍسی ٍ
ٍ تٌا تِ  هلَب، ٍ هذٍى تشًاهِ داؿتي تِ هـشٍط ؿًَذ، هی فٌاٍسی ٍ ػلن تَلیذ تِ هٌدش آًْا ًتایح وِ گشٍّی، ّای پظٍّؾ تشای -7

 ّضیٌِ خْت،  گشٍُ ػضَ فشد ّش ٍیظُ اػتثاس تشهاصاد  ٍیظُ اػتثاس% 20حذاوثش تخلیق اهىاىتـخیق هؼاًٍت ٍ پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی داًـگاُ ، 
  .داسد ٍخَد هزوَس گشٍّی تشًاهِ لالة دس
 . ؿذ خَاّذ وؼش ٍ هحاػثِ هشحلِ آخشیي دس داًـگاُ هؼاهالتی هالی ًاهِ آییي اػاع تش هالیات ٍ تیوِ ؿاهل ػالیاًِ لاًًَی وؼَسات -8



 

 : فعالیت های مشمول اعتبار ویژه پژوهشی گرانت5ماده 
 

 

 تبصره تسهیالت موارد هزینه ردیف

1 
 های پژوهشی درون سازمانی با رعایت ضوابط مربوطهانجام طرح

 های پژوهشی درون سازمانی )بدون حق تحقیق(جبران اعتبار طرح
 

 

   نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی رساله و پایان 2
  ریال  000/000/5 تا سقف های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخل کشور ها و دورهحق ثبت نام شرکت در کارگاه 3

 ریال 000/000/5سقف  حق عضویت یک انجمن علمی معتبر خارجی و یک انجمن علمی معتبر داخلی در چارچوب ضوابط دانشگاه  4
و معاونت پژوهش های خارجی بر حسب مورد و به تشخیصبرای انجمن

 یابد.فناوری دانشگاه تا سقف یک میلیون تومان افزایش می

  یک جلسه در سال  کشور در چارچوب ضوابط دانشگاه داخل علمی هایانجمن رسمی هایجلسه در شرکت برگشت و رفت بلیط هزینه پرداخت 5

 با تایید مدیر دفتر ارتباط با صنعت ریال 000/000/10تا سقف  رت آموزیاهای مههزینه دورهکمک هزینه به دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی جهت پرداخت  6

 نمایه شده باشد. ISCکنفرانس های معتبر که در سایت  ریال 000/000/5 حداکثر  داخلی هایهمایش و هاکنفرانس در علمی هیات اعضای با مشترک مقاله ارائه جهت تکمیلی تحصیالت دانشجویان به کمک هزینه 7

  داخلی هایکنفرانس در شرکت جهت علمی هیات عضو به بلیط رفت و برگشت و حق ماموریت هزینه پرداخت 8
 دانشگاه علمی هیات اعضای شرکت آیین نامه 6مطابق بند 

 قالهم ارائه با داخلی معتبر های همایش بلوچستان در و سیستان
 

 ریال 000/000/15تا سقف   JCR هاینشریه فهرست در( Q3و  Q1  ،Q2) مقاالت چاپ 9
بدون سقف )تایید معاون پژوهشی دانشکده و دانشگاه  Q1برای مقاالت 

 الزامی می باشد(.

  ریال 000/000/3تا سقف  معتبر ISCو  JCR , Scopusهای های چاپ شده به زبان انگلیسی در فهرست نشریههای ویراستاری مقالههزینه 10

   هزینه های خرید تجهیزات و مواد مصرفی تولید دانش فنی و یا ساخت تجهیزات آزمایشگاهی  11

 ریال 000/000/20تا سقف  تعمیر و نگهدری وسایل و تجهیزات پژوهشی در تملک دانشگاه  12
که هزینه بیشتر از سقف تعیین شده باشد باید با در صورتی  :6تبصره 

 و فناوری دانشگاه باشدهماهنگی گروه و معاونت پژوهش 

   ای و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری با موافقت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خرید تجهیزات آزمایشگاهی سرمایه 13

   های فکری دانشگاه انجام شده باشد های مربوط به ثبت اختراع مشروط به آنکه از طریق دفتر مالکیتپرداخت هزینه 14

 ریال 000/000/40تا سقف  نامه دستیار پژوهشی الزحمه دستیار پژوهشی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در چارچوب آیینپرداخت حق 15
ز ادانشجویان بورسیه  الزحمه دستیار پژوهشی بهپرداخت حق:  7تبصره 

 علمی مجاز نیست. محل اعتبار ویژه عضو هیات

16 
مللی الهای بینحضور حداکثر یک ماهه عضو هیات علمی )ماموریت بدون فوق العاده(، در دانشگاههای بلیط رفت و برگشت هزینه

 نامه همکاری مشترک بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و آن دانشگاه گردد. معتبر که منجر به عقد تفاهم
 یکبار در سال )بار دوم با تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه(

 

 

 .، دانشکده و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ضروری استموافقت گروه ریال 000/000/50هر چهارسال یکبار تا سقف  ( بدون نصب برچسب اموالLap Topکامپیوتر دستی )خرید  17

18 
پژوهشی  معاونتخرید نرم افزار تخصصی به عنوان کاالی مصرفی از محل اعتبار ویژه مشروط به تایید معاون پژوهشی واحد مربوطه و 

 دانشگاه
   

 

  ریال در قبال اسناد مثبته 000/000/10یکبار در سال تا سقف  هزینه برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اعضای هیات علمی از محل اعتبار ویژه ایشان 19

  ریال در سال 50 /000/000 های پژوهشی کاربردیارائه طرح 20

  با تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه های پژوهشی دانشگاه دخیل باشد. فعالیتسایر مواردی که در ارتقاء  21

 



 

 

 فعالیت َای مشمًل اعتثار ييژٌ پژيَشي گزاوتىظیم اسىاد : ت6مادٌ 
تاییذ هؼاٍى پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی داًـگاُ ّای اخشایی آًْا ، ٍ تا دػتَسالؼول سػایت همشسات اداسی ٍ هالی داًـگاُ ٍ لَاًیي ٍ  عثكتٌظین اػٌاد 

 گیشد. هی كَست
 

 محاسثٍ ي ممیشی امتیاسات: 7مادٌ 
تَػظ سئیغ/ هؼاٍى ّش ػضَ ّیات ػلوی ، اص اتتذا تا اًتْای دٍسُ اسصیاتی )دس عی یىؼال(  ٍ فٌاٍسی هـوَل عشح فؼالیت ّای پظٍّـی

 ؿَد. ایي اهتیاص خْت تشسػی ٍ تلَیة ًْایی تِ هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی داًـگاُ اسػال هی گشدد.پظٍّـی داًـىذُ تشسػی ٍ اهتیاص دادُ هی
 

 : امتیاس ييژٌ 8مادٌ 
تَػؼِ ٍ استمای ویفیت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی ، تِ هیضاى هٌذسج دس خذٍل ریل تِ اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی گشاًت ٍاخذیي ؿشایظ دس ساػتای تَخِ ٍیظُ تِ 

 اضافِ خَاّذ ؿذ. پغ اص وؼة ایي ػٌاٍیي دس ّش ػال ، افضایؾ هَسد ًظش دس اػتثاس گشاًت ّواى ػال فشد لحاػ خَاّذ ؿذ.
 

 امتیاس عىاييه كسة شذٌ تًسظ َیات علمي
 % اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی گشاًت50هؼادل  اػتاد ًوًَِ وـَسی

 % اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی گشاًت50هؼادل  پظٍّـگش تشتش وـَسی

 % اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی گشاًت25هؼادل  ستثِ اٍل خـٌَاسُ فاساتی ، خَاسصهی ٍ ساصی

 % اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی گشاًت15هؼادل  دس گشٍُ H-Indexوؼة تاالتشیي 

تاصُ صهاًی پٌح ػالِ ، حزف خَد اػتٌادی ، ًـاًی داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى ٍ هؼتٌذات ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ  H-Indexتشای هحاػثِ  -
Wos  ٍScopus .دس ّش ػال دس ًظش گشفتِ هی ؿَد 

 ّش فشد ّش پٌح ػال یىثاس هی تَاًذ اص ایي اهتیاص اػتفادُ وٌذ. -

ّای تَػظ هذیش ػاهل ؿشوتفٌاٍسی هلی وؼة ػٌَاى تشتش دس خـٌَاسُ
 تٌیاى یا هذیش ػاهل ٍاحذّای هشاوض سؿذ داًـگاُ داًؾ

 % اػتثاس ٍیظُ پظٍّـی گشاًت20هؼادل 

دس سؿتِ ّایی تا صهیٌِ ّای آصهایـگاّی تِ اصای ّش داًـدَ تا  *خزب داًـدَی دوتشی غیش ایشاًی
دس سؿتِ هیلیَى سیال تشای اخشای سػالِ دوتشی ٍ  100ػمف 

هیلیَى سیال خْت  20ّای ًظشی تِ اصای خزب ّش داًـدَ 
 ؿشوت دس هداهغ ػلوی خاسج اص وـَس.

 

 * ایي اػتثاس اص هحل ؿْشیِ ٍاحذّای سػالِ تاهیي خَاّذ ؿذ ٍ تا اسائِ اػٌاد هثثتِ لاتل ّضیٌِ خَاّذ تَد.
 

 
 




