
 

 

 

  

 

 

1393مصوب  شهریور   ماه سال    

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    

 
معاونت پژوهشی و فناوري    

93ویرایش بهمن ماه   

 آئین نامه نحوه تخصیص  اعتبار پژوهشی    
 

نامه نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه شهید مدنی  نامه با توجه به آئین این آیین      
و نیز بر اساس مصوبات پنجمین صورتجلسه شوراي پژوهشی و فناوري در سال  1391ماه سال  تیرآذربایجان مصوب 

 110451/3شماره » موسسات آموزش عالی ها و نامه پژوهانه اعضاي هیات علمی دانشگاه آئین«و نیز با توجه به  93
مورد بازنگري و تصویب قرار گرفته است. با  1393ماه  بهمنوزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوري در  27/6/90مورخ 

 گردند. اثر می ه بیاهاي داخلی مصوب دانشگ نامه نامه تمامی آئین ابالغ این آئین
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  (Grant)آیین نامه اعتبار پژوهشی 
 عضاي هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانا

 مقدمه 

ها بایستی با اتکا به راهبردهاي کالن و با تکیه بر نوآوري و خالقیت به سمت تولید و توسعه علم و  امروزه دانشگاه
مردم و رفاه  دستیابی به فناوري براي ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان و کسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگی

عمومی حرکت نمایند. بر این اساس حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، عزم خود را جزم نموده 
است تا با حرکتی هدفمند، تالشی عظیم و با ایجاد فرآیندهاي علمی در جهت تبدیل پژوهش به فناوري و فناوري به 

فناوري و مسئولین محترم استان،  نقش اساسی در توسعه منابع انسانی ثروت ملی، با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و 
و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و دستیابی به جایگاه علمی و فناوري در سطح منطقه  ایفا کند. در این راستا، به 

الیتهاي منظور ساماندهی و همچنین به منظور ترغیب و تشویق اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه به انجام فع
) اعضاي Grantپژوهشی بنیادي و کاربردي در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي دانشگاهها، آئین نامه اعتبار پژوهشی (

پس از بحث و بررسی و بازنگري در جلسات متعدد شوراي پژوهشی دانشگاه، تدوین و به 1391هیأت علمی در سال 
 گردد.  شرح زیر تصویب و ابالغ می

 اهداف -1ماده

 اعطاي اختیارات بیشتر به اعضاي هیات علمی در انجام امور پژوهشی -1-1

 تامین اعتبار پژوهشی اعضاي هیات علمی با رویکرد کاهش تشریفات اداري -1-2

هاي پژوهشی و فراهم آوردن  شرایط مناسب   ترغیب و تشویق اعضاي هیأت علمی به انجام هرچه بهتر فعالیت -1-3
 هاي دانشگاه  براي تحقق اهداف و برنامه

هاي سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضاي هیأت علمی دانشگاه  گذاري علمی و ایجاد رقابت ارزش -1-4
 در فعالیت هاي پژوهشی 

میزان بهره وري اعضاي هیأت علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاء  افزایش -1-5
 هاي پژوهشی  دانشگاه  فعالیت

 تسهیل فعالیت هاي جاري پژوهشی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحت مشاوره  -1-6

 کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه  -1-7

 ان هاي خارج از دانشگاه تسهیل همکاري اعضاي هیأت علمی  با مراکز و سازم -1-8

 اتخاذ  سیاست حمایتی هماهنگ براي تمامی اعضاي هیأت علمی  -1-9
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 مراحل انتخاب واجدین شرایط جهت استفاده  اعتبار پژوهشی  -2ماده 

هاي  متعاقب فراخوان ساالنه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه، متقاضیان استفاده از اعتبار پژوهشی پس از تکمیل فرم
را به همراه مدارك الزم  به ریاست دانشکده تسلیم می نماید. پس از بررسی مدارك و تعیین امتیازات توسط  آنمربوطه 

جا به  صورت یک ها پرونده کلیه متقاضیان آن واحد به دانشکده بر اساس آئین نامه ارتقاء به اعضاي هیأت علمی دانشگاه
تخابی شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  بررسی و میزان اعتبار گردد تا در کمیته ان مدیریت امور پژوهشی ارسال می

 ها تعیین شود. اختصاص یافته به آن

کلیه امتیازات پژوهشی هر عضو هیأت علمی براي تعیین اعتبار پژوهشی بر اساس مجموعه امتیازات کسب -3ماده
  هر سال) بشرح زیر محاسبه می شود:شده از فعالیت هاي پژوهشی در یک سال اخیر (از اول فروردین تا آخر اسفند 

 میزان اعتبار پژوهش ₌ امتیاز پژوهش × عدد مبنا

در ابتداي هر سال با پیشنهاد شوراي پژوهشی دانشگاه و تصویب عدد مبنا براي محاسبه اعتبار پژوهشی  -1تبصره 
 هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.

 شود. هاي بعدي ذخیره می براي سالاعتبار پژوهشی استفاده نشده هر سال  -2تبصره 

 موارد استفاده از اعتبار پژوهشی  -4ماده 

 هر عضو هیات علمی می تواند ضمن رعایت مقررات، اعتبار پژوهشی خود را در موارد زیر هزینه نماید: 

یات انجام طرح هاي پژوهشی داخل دانشگاه بر اساس آیین نامه نحوه حمایت از طرح هاي پژوهشی اعضاي ه  -1
 علمی دانشگاه

به منظور فراهم نمودن زمینه الزم براي فعالیت پژوهشی همکاران هیأت علمی جدیداالستخدام (بیش از دو  -3تبصره 
ریال  000/000/20سال از استخدام آنها سپري نشده باشد)، این دسته از همکاران می توانند از اعتبار گرنت به مبلغ  

جهت کلیه هزینه هایی که طبق این آیین نامه براي فعالیتهاي پژوهشی اعضاي هیأت  ساالنه و حداکثر تا سقف دو سال
 علمی مجاز شمرده شده است، بهره مند شوند.

 خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی غیر مصرفی با تایید گروه مربوطه  -2

لیتهاي پژوهشی و جهت انجام کلیه فعاخرید مواد مصرفی ه هاي خدمات آزمایشگاهی، میدانی، پرداخت هزین -3
 50حداکثر تا  در طول هر سال هزینه هاي مربوط به انجام پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري 

 درصد اعتبار پژوهشی فرد

پرداخت حق عضویت در مجامع و انجمن هاي علمی،  هزینه انتشار کتب (در صورت داشتن مجوز از شوراي  -4
درصد اعتبار  30در طول سال حداکثر تا  هزینه ثبت اختراعهاي اطالعاتی و  پایگاهپژوهشی)، خرید نرم افزارها، 

 .پژوهشی فرد
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پرداخت کمک هزینه هاي شرکت اعضاي هیات علمی (شامل هزینه اخذ ویزا، اقامت، ایاب و ذهاب و ... که امکان  -5
ارائه فاکتور مقدور نمی باشد)بر اساس مصوبه هیات امنا جهت ارائه مقاله در همایش هاي علمی معتبر بین المللی 

ریال براي هزینه  000/000/10ریال (حداکثر  000/000/15در طول یکسال تا سقف  براي بار اولخارج از کشور 
ریال براي هزینه هاي با ارائه فاکتور) طبق آیین نامه شرکت در  000/000/5هاي بدون ارائه فاکتور و حداکثر 

الزم به ذکر است که پرداخت هزینه هاي بلیط رفت و برگشت تا سقف  همایش هاي بین المللی خارج از کشور.
از محل اعتبارات معاونت پژوهش و  یورو 500آمریکا یا  دالر 700ثبت نام تا سقف  قریال و ح 000/000/35

 فناوري قابل پرداخت می باشد.

پرداخت فقط هزینه هاي ثبت نام و بلیط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هیات علمی در همایش هاي علمی  -6
درصد اعتبار پژوهشی  20حداکثر تا سقف ل معتبر ملی و بین المللی داخل کشور با ارائه مقاله در طول هر سا

 .فرد

حق ثبت حداکثر هزینه هاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هیات علمی در همایشهاي منطقه اي شامل  -4تبصره 
 (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد. ریال 000/500/2نام، بلیط رفت وبرگشت در طول سال 

همکاري  مدیریت امور پژوهشی پرداخت حق التحقیق به دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که با موافقت  -7
پرداخت هزینه و )  با عضو هیات علمی دارند، دکتري یا رساله  کارشناسی ارشدپژوهشی (غیر از موضوع پایاننامه 

ن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در همایشهاي هاي (بلیط رفت وبرگشت و ثبت نام ) مربوط به شرکت دانشجویا
پایان داخلی و خارجی (با مجوز مدیریت امور پژوهشی) که همکاري پژوهشی (شامل مقاله، طرح پژوهشی، علمی 

(پانزده میلیون ریال 000/000/15تا  سقف  ) با عضو هیات علمی دارند نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري
 درصد اعتبار پژوهشی فرد. 25ریال) و حداکثر تا 

براي  شرکت اعضاي هیأت علمی در جلسات و (بلیط اتوبوس یا قطار) پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت  -8
 .بار در سال 6حداکثر هاي انجمن هاي علمی معتبر کشور  کمیته

نشکده مربوط هاي محققین خارجی مدعو از طرف عضو هیات علمی و تایید گروه آموزشی و دا پرداخت کلیه هزینه -9
هاي پژوهشی کوتاه مدت (حداکثر ده روز) با عضو هیات علمی با ارائه برنامه و اخذ مجوز از هیات  براي همکاري

 درصد اعتبار پژوهشی فرد) 30ریال و حد اکثر تا  000/000/30(سالیانه تا سقف رئیسه دانشگاه قبل از اقدام 

(یکصد و ده میلیون ریال) مشروط بر  ریال 000/000/110بیش از ساالنه هر عضو هیات علمی داراي اعتبار پژوهشی  -10
سقف اینکه کل یا بخشی از این اعتبار از امتیازات پایاننانه هاي تحصیالت تکمیلی کسب نشده باشد، می تواند تا 

 هزینه نماید. توضیح اینکه خرید کامپیوتر، لوازم جانبی آن و لپ تاپخود را براي خرید  درصد از گرنت 20
امکان  یک دوره زمانی پنجساله، صرفا براي یکبارکامپیوتر، لوازم جانبی و لپ تاپ از محل اعتبار پژوهشی، در 

 پذیر خواهد بود.

  هاي خریداري شده جزو اموال دانشگاه محسوب می شوند. کلیه تجهیزات، وسایل و کتاب - 5تبصره 
هاي مدیریت امور  شود که توسط دستورالعمل هایی می کتابپرداخت هزینه انتشار کتاب، شامل تنها  -6تبصره 

نامه چاپ و نشر کتاب معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه منتشر گردند. در این صورت  پژوهشی داوري و طبق شیوه
 شود. % دیگر توسط خود فرد پرداخت می50هاي مذکور از محل اعتبار پژوهشی فرد و  % هزینه نشر کتاب50
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% هزینه انتشار کتاب (سهم دانشگاه از محل اعتبار پژوهشی فرد) براي همکاران جدیداالستخدام 50داختپر -7تبصره 
 (بیش از دو سال از استخدام آنها سپري نشده باشد) که اعتبار پژوهشی ندارند، به عهده معاونت پژوهش و فناوري است.

مام اعضاي محترم هیات علمی، فقط براي بار اول هاي علمی خارج از کشور براي ت هزینه شرکت در همایش -8تبصره 
از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و بر اساس سقف مذکور در مصوبه محترم هیات امناي دانشگاه و 

باشد. براي  هاي علمی خارج از کشور معاونت پژوهش و فناوري می منطبق بر دستورالعمل اجرایی شرکت در  همایش
تواند با رعایت دستورالعمل اجرایی شرکت در    یکسال فقط عضو محترم هیات علمی داراي اعتبار پژوهشی می بار دوم در

ماده  6بند هاي علمی خارج از کشور معاونت پژوهش و فناوري از محل اعتبار پژوهشی خود تا سقف مذکور در  همایش
 هاي علمی خارج از کشور شرکت کند. در همایش این آیین نامه، 4

المللی براي رشد و شکوفایی بیش از پیش  هاي آموزشی و پژوهشی بین با توجه به اهمیت برگزاري کارگاه -9تبصره 
شود کلیه  هایی به برگزارکننده کارگاه اجازه داده می پژوهش در دانشگاه و به منظور مساعدت در برگزاري چنین کارگاه

ایاب و ذهاب داخلی و هزینه اسکان و غذا) را از   (شامل هزینه هاي مدرس یا مدرسین داخلی و خارجی کارگاه هزینه
 ) خود پرداخت نماید.Grantمحل اعتبار پژوهشی (

 
 نحوه امتیاز بندي اعتبار  ویژه -5ماده 

 سقف امتیاز موضوع دیفر
حداکثر امتیاز 
 در هر موضوع

1 

با ضریب تاثیر حداقل سه برابر ضریب   JCRو  ISIهر مقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  
 10-2 تاثیر متوسط

 نامحدود

 7-2 با ضریب تاثیر بزرگتر از ضریب تاثیر متوسط JCRو  ISIمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  
با ضریب تاثیر کوچکتر از ضریب تاثیر  JCRو  ISIمقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  

 متوسط
2-6 

 Web of Science 2-5یا  Scopusمقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در 
 7-2 با ضریب تاثیر  ISCد وزارتین و نمایه شده در  ئیمقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تا

 6-2 بدون ضریب تاثیر  ISCمقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه شده در  
 5-2 پژوهشی مورد تائید وزارتین-مقاله چاپ شده در مجالت علمی

 4-2 مورد تایید وزارت پایگاههاي تخصصی نمایه شده در حداقل دو تا ازمقاله چاپ شده در مجالت 
 نامحدود 5-1 مروري –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی  2

3 
چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره  ترویجی (داخلی) و نقد –اپ شده  در مجالت  علمی چمقاله 

 المعارف
 نامحدود 1-4

 2 2-1 مقاله چاپ شده در مجالت با هیات تحریریه معتبر

4 
علمی معتبر ملی و  بین المللی (داخلی و  مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي -1-4

 2-1 خارجی)
4 

5 
 1-5/0 اي معتبر منطقه مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی -2-4

5 

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر ملی و بین المللی داخلی و  -1-5
 خارجی به شرط ارائه مقاله کامل به کمیته منتخب دانشکده یا گواهی ارائه

5/0-1 
2 

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر منطقه اي به شرط ارائه  -2-5
 مقاله کامل به کمیته منتخب دانشکده

0-5/0 

 1 1 هر مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله / پایاننامه 6

فرآیند با تایید مراجع  تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا 7
 ذیصالح وزارتین متبوع

 نامحدود 20تا 
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8 

 نامحدود 3-1 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی-1-8

طرح تحقیقاتی خاتمه یافته برون دانشگاهی عقد قرارداد شده از طریق دفتر ارتباط با صنعت -2-8
 دانشگاه (منطقه اي یا استانی)

 پنج+ به ازاي هر 2
میلیون ریال باالسري 

پرداخت شده به دانشگاه 
  امتیاز  1

 امتیاز 7حداکثر تا  
 براي هر مورد 

 نامحدود

طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره هاي بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی  -3-8
دفاعی و صنعت و ...) یا برجسته در تامین نیازهاي اساسی (در حوزه هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی، 

 برابر قابل افزایش است. 5/1تحریمی کشور به تایید کمیته ممیزي منتخب وزیر رسیده باشد تا 

+ به ازاي هر پنج  3
 میلیون ریال باالسري

 امتیاز  1 
 امتیاز 14حداکثر تا  

 براي هر مورد 

 نامحدود
هاي بین المللی معتبر شود و یا به عنوان امتیاز طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره  -تبصره

طرح ملی برجسته در تامین نیازهاي اساسی ( در حوزه هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت 
 برابر قابل افزایش است. 5/1و ... ) یا تحریمی کشور به تائید کمیته منتخب وزیر رسیده باشد تا 

یا خارج یا نوآوري با تایید علمی مراجع ذیصالح وزارتین متبوع به اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل  9
 شرط اینکه مالکیت فکري اختراع به نام دانشگاه باشد.

 نامحدود 10تا 

 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی 10
 امتیاز به ازاي  2تا  1
 هر ده میلیون تومان 

3 

 2 2تا  فعالیتهاي فناوري (اختراعات و جشنواره) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربطسایر  11

12 

  تالیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی خود) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط -الف

 نامحدود

سمت، نشر دانشگاهی، انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار  -1
 ناشران بین المللی معتبر

 15تا 

 5تا  شوراي پژوهشی دانشگاه بدون اخذ مجوز از  -2
3- Chapter book 2-4 ناشر بین المللی معتبر 
 30تا  تالیف مجموعه کتابهاي همانند دایره المعارف و ... با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط -ب

13 

 و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی، فناوري و نوآوري با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربطارزیابی، داوري 

6 
 امتیاز) 4(حداکثر تا  امتیاز 2مورد  1هر  ارزیابی، داوري و نظارت بر طرحهاي منطقه اي و ملی

 امتیاز) 2(حداکثر تا  امتیاز 1مورد  3هر  ارزیابی، داوري و نظارت بر طرحهاي دانشگاهی
 امتیاز) 2(حداکثر تا  امتیاز 1مورد  1هر  داوري کتب براي انتشارات دانشگاهی

درصد در محتواي آن اصالح یا  30تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان  14
 اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص هیات ممیزه ذیربط

3 3 

15 
 5/2 2 شوراي پژوهشیی یویرایش علمی کتاب با تایید نها

 5/1 1 داوري مقاالت علمی پژوهشی با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط
 10 10 نهایی شوراي پژوهشیتصحیح انتقادي کتاب معتبر با تایید  16

17 
 به ازاي هر پروپوزال دانشجوي کارشناسی ارشد  (مصوب تحصیالت تکمیلی)

 8 (پایاننامه نظري)        2
 14 (پایاننامه تجربی)   5/3

 به ازاي هر پروپوزال دانشجوي دکتري  (مصوب تحصیالت تکمیلی)
 11 (پایاننامه نظري)       5

 33 (پایاننامه تجربی)     13

هاي نظریه  کرسی 18
 پردازي

ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از کرسی هاي نظریه پردازي در 
 4 4تا  میزگردهاي مراکز علمی، ملی و بین المللیهمایش ها و 

در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه 
هاي علوم با داوري مراجع ذیصالح مورد تایید 

 وزارت متبوع

 7-2 نقد علمی
 7-2 نوآوري نامحدود

 12-5 نظریه پردازي

19 

کشوري (خوارزمی، فارابی و بین المللی معتبر)، هر جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر 
 دانشمند جهان اسالم (کامستک)

 5تا 
5 

 4 به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوري
 2 به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استانی

20 

   ذیربطترجمه کتاب تخصصی با تایید کمیسیون تخصصی 

 توضیحات :

انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار   -1
 سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر

7 
7 

 3 شوراي پژوهشی دانشگاه بدون اخذ مجوز از  -2
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علمی دانشگاه جهت اخذ پژوهانه، بایستی در کلیه فعالیتهاي پژوهشی صورت گرفته توسط اعضاي هیات   -10تبصره 
 به شکل زیر ذکر شده باشد. آدرس صحیح دانشگاه

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان           :    به فارسی
 Azarbaijan Shahid Madani University:                       به انگلیسی

 الشهید مدنی بأذربیجانۀ جامع                                             به عربی : 
 

سط وزارت علوم، مجالت نامعتبر اعالمی تو لیستدر موجود پولی و مجالت مقاالت چاپ شده در به  -11تبصره 
 امتیازي تعلق نمی گیرد. تحقیقات و فناوري،

 محاسبه خواهد شد. کسب کند،در خصوص امتیاز مربوط به پژوهشگران برتر، موردي که بیشترین امتیاز را  -12تبصره 
(مثال : براي طرحهاي پژوهشی که مقاله مستخرج از آن امتیازش باالتر از امتیاز خود طرح می باشد، امتیاز 

 مقاله محاسبه خواهد شد.)
 

 مقررات اجرایی -6ماده 
دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار پژوهشی پس از تصویب در شوراي پژوهشی دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه الزم 

 االجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه است. 
 

 تصویب  -7ماده 
نامه نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هیات علمی  تبصره با توجه به آئین 12ماده و  7نامه در این آیین  

و نیز بر اساس مصوبات پنجمین صورتجلسه شوراي پژوهشی  1391سال  تیرماهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان مصوب 
» و موسسات آموزش عالیها  نامه پژوهانه اعضاي هیات علمی دانشگاه آئین«و نیز با توجه به  93و فناوري در سال 

نامه  مورد بازنگري و تصویب قرار گرفته است. با ابالغ این آئین 1393ماه  بهمندر  ،لوم، تحقیقات و فناوريعوزارت 
 گردند. اثر می هاي داخلی مصوب دانشگاه بی نامه تمامی آئین

 
1393ماه بهمن ویرایش           

  ه  پژوهشی دانشگا مدیریت امور


