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 به نام خدا

های دانشگاه خلیج فارسپارسا دهینمرهیابی و شارز نامهشیوه  

اه ایگاه ارزشمند دانشگو بالندگی پژوهشی و نیز جبا توجه به اهمیت و نقش بسزای بروندادهای پژوهشی در کیفیت : مقدمه

ختن برای برانگیو رساله دکتری و  ارشدکارشناسیهای نامهدهی به پایانجهت نامهشیوهو در راستای اجرایی نمودن  فارسخلیج 

زیر  دانشگاه خلیج فارس به شرح پارساهای دهینمرهارزشیابی و  نامهشیوه ،با کیفیت پژوهشی تولید دستاوردهایدانشجویان در 

 رسد.به تصویب می

 ریو دکت ارشدکارشناسی رده دانشجویانعلمی و پژوهشی های به تالششایسته گذاری ارج با هدف نامهشیوهاین : هدف: 1ماده 

 تهیه شده است. خلیج فارس دانشگاه هایگرایش و هارشته همه در

 شود:واژگان زیر به کار برده می، نامهشیوهدر این : واژگان: 2ماده 

 رساله دکتری است. یا ارشدکارشناسینامه پایان همان: پارسا

نگارش مصوب دانشگاه نوشته و در نشست دفاع، توسط دانشجو  نامهشیوهپارسا که بر اساس نگاشته شده : متن دستاورد آموزشی

 شود.و در حضور گروه ارزیابان از آن دفاع می

و  یا دکتری ارشدکارشناسیاز سوی دانشجوی  امهنشیوهاین  6ماده گونه دستاوردی که بر اساس : هردستاورد پژوهش و فناوری

 در پیوند با پارسا به دست آید.

، ارشدکارشناسیدستاورد آموزشی و دستاورد پژوهش و فناوری است. برای دانشجوی  دو بخشپارسا دارای  نهایینمره : 3ماده 

است. نمره دستاورد پژوهش و فناوری  11صفر تا برای دانشجوی دکتری در بازه و  5/11صفر تا  نمره دستاورد آموزشی در بازه

هرروی مجموع نمره دستاورد آموزشی و دستاورد به .استنمره  4و دکتری در بازه صفر تا  ارشدکارشناسیبرای دانشجوی 

 است. 02پژوهش و فناوری دارای بیشینه 

ز اپیش از پایان نیمسال دهم  تاو دانشجوی دکتری پیش از پایان نیمسال ششم  تا ارشدکارشناسیی چنانچه دانشجو: 4ماده 

( را ارائه دهد، نامهشیوهاین  6 ماده)موضوع پژوهشی خود -علمیدستاوردهای و بخواهد پس از دفاع، مستندات  دفاع کندپارسا 

 چهچنان .نخواهد شدثبت مستندات تا دریافت  ماند ونزد دانشکده می پارسانمره به درخواست وی و تایید استاد راهنما یکم، 

نخواهد از این فرصت استفاده کند یا اینکه بخواهد بر اساس مستندات پژوهشی ارائه شده تا پیش از دفاع، نمره پایان  دانشجو

بر اساس مستندات ارائه شده  پارسا نهایی نمره نامه/ رساله را بگیرد و این موضوع از سوی استاد راهنمای یکم وی تایید گردد،

ر  حداکث دفاعانجام فرصت ثبت نمره دستاوردهای پارسا پس از در هر حال،  شد. خواهد ناز سوی گروه ارزیابان تعیی دفاع در روز

 پذیر است. امکانآموزشی وی / دکتری(  ارشدکارشناسی/دهم )تا پایان نیمسال ششم
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د انهای بیش از سنوات مجاز کسب نمودهارشد/دکتری که مجوز ادامه تحصیل در نیمسالبرای دانشجوی کارشناسی :1تبصره

 نمره نهایی باید در نشست پارسا تعیین و اعالم گردد. 

دستاورد آموزشی به ، زیر جدولبر اساس  ستادان راهنما، مشاور، و داوران()اارزیابان  گروه، پارساپس از دفاع دانشجو از : 5ماده 

 دهند.مینمره  وی

 و رساله دکتری ارشدکارشناسیبه پایان نامه  دهینمره: ریز 1 جدول

 

 گردد.محاسبه می 1جدول  9در بند  ،رساله، نمره مقاله اجباری همراه رده دکتریبرای دانشجوی : 2تبصره 

 گردد:نجام میری پارسا مطابق دستورالعمل زیر انحوه محاسبه نمره دستاوردهای پژوهش و فناو: 6ماده 

های از آنها و همچنین بیشینه مجموع نمره یکانواع دستاوردهای پژوهش و فناوری پارسا و بیشنه نمره قابل تحصیل از هر 

 نامه آمده است.این شیوه 1مره هر بند در پیوست نحوه محاسبه بیشینه ن آورده شده است. 0حاصل از دستاوردها در جدول 

 دستاوردهاهریک  از به  دهیبیشینه نمرهدستاوردهای پژوهش و فناوری پارسا و : 2 جدول

 

 نمره دریافت کند. 4 حداکثرو با ارائه مستندات،  0تواند از همه بندهای جدول دانشجو می: 3تبصره 

 عنوان بند
 نمره بیشینه

 دکتری ارشد

 2 2 )درست نویسی بر اساس دستور زبان( نگارش شیواییو  نامهپایانچگونگی تنظیم و تدوین  1

0 

بهتر برای تشریح ها در متن ، نمودار، و تصویر و نیز ارجاع به آنجدول شایستهبه کارگیری 

ین ا ، نمرهنباشدشکل  ایجدول، نمودار  یریبکارگ ازمندین پارسا،موضوع  تیماه چنانچه ) موضوع

 گردد.(افزوده می 3بند به بند 

1 1 

 2 5/2 شده پیشین(کمیت و کیفیت مقدمه و پیشینه پژوهش )بازخوانی کارهای منتشر  3

 1 1 هاآن به روز بودنبجا  و کیفیت و کمیت استفاده از منابع و  4

 3 3  چگونگی تجزیه و تحلیل، بحث و نتیجه گیری 5

 1 1  ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار 6

 3 5/3 در نشست دفاع )اسالیدها، سخنوری، چیرگی در ارائه، ...( نامهپایانارائه چگونگی  7

 3 5/3 های داورانگویی به پرسشدر پاسخ دانشجوو چیرگی توانایی  1

 2 1 ( *)نوآوری و سهم در پیشرفت علم پارساارزش علمی یا کاربردی  9

 11 5/11 و دفاع از آنپارساجمع نمره 
  * Scientific Contribution  for PhD Students 

 دستاورد پژوهش و فناوری بند
 هنمر بیشینه

 از هر بخش
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دستاوردهای  مستندات بخواهد پس از روز دفاع با تایید استاد راهنما و با اعالم در نشست دفاع، چنانچه دانشجو: 4 تبصره

به وسیله گروه  دهی به این دستاوردهارا ارائه کند، ارزیابی و نمره 3ی ردیف به استثنا 0جدول گفته شده در  و فناوری پژوهش

نامه و با برگزاری این شیوه 4. این ارزیابی باید در حداکثر مدت زمانی تعیین شده در ماده شودمی انجامنشست دفاع ارزیابان 

 اینده دانشگاه در نشست دفاع و دریافت نمره دستاوردهای جدید انجام گیرد و نمره نهایی دانشجو اعالم گردد.نشست توسط نم

  دریافت کند.دستاورد پژوهشی  نمره جباری همراه رساله دکتریبرای مقاله ا توانددکتری نمی دانشجوی: 5 تبصره

 خواهد بود. و به شرط دریافت نمره قبولی پارساروز دفاع از دانشجو، تاریخ دانش آموختگی  :7 ماده

به پژوهش و فناوری دانشگاه شورای  01/12/1422 مورخ 112 شماره در نشستتبصره  5ماده و  1در  نامهشیوهاین  :1ماده 

 است. االجرا()الزم  بایستهو دکتری  ارشدکارشناسیهای ردهدانشجویان همه برای تصویب رسید و 

  

 دارای نمایه و خارجی داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر پژوهشی-علمی مقاله 1

 (ندارد.گیری از این بند، محدودیت ها برای بهرهشمار مقاله) معتبر

4 

 های مورد تاییدها و فرهنگمدخل چاپ شده در دانشنامه 0

تا دو مقاله قابل ) های علمی معتبر ملی و بین المللیمقاله علمی ارایه شده در همایش 3

 1/0 ارائه است.(

 4 دریافت حمایت از صنعت و جامعه 4

 سازی محصولتولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف و تجاری 5

 
4 

 4 بیشینه مجموع نمره از دستاوردهای پژوهش و فناوری پارسا
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 1پیوست 

 2شیوه محاسبه نمره بیشینه دستاوردهای پژوهش و فناوری جدول 

راستایی دستاورد با پارسای مذکور به برای محاسبه نمره هر دستاورد پژوهش و فناوری پارسا، الزم است هم

د را تاورد نمره خوتایید کمیته ارزیابان نشست دفاع برسد و اعضای کمیته مطابق با رابطه زیر برای هر دس

 اعالم نمایند:

 «نمره دستاورد= » «بیشنه نمره دستاورد»«راستاییضریب هم» (1)

 

 در این رابطه

دهنده میزان اشتراک محتوای علمی دستاورد مورد است که نشان 1الی  2: عددی بین «راستاییضریب هم»

  .گرددتوسط اعضای کمیته به نماینده دانشگاه در نشست دفاع اعالم می نظر با پارسا است و

 توسط معاونت پژوهش و فناوریبرای هر دستاورد بر حسب نوع دستاورد به شرح زیر  :«دستاورد بیشینه نمره»

 :گرددمحاسبه و پیش از نشست دفاع اعالم می

 و خارجی داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر پژوهشی-علمی مقاله :1-پ 

 شود.( محاسبه می0و خارجی مطابق رابطه ) داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر مقاله بیشینه نمره

 «ضریب نوع مقاله«×»المللیریب همکاری بینض«×»سهم دانشجو«×»امتیاز نشریه» (0)

 که در آن

 شود.تعیین می 1از جدول ه در آن منتشر شده است، مقالای که نشریه بسته به نوع «نشریه امتیاز» .1

 آورده شده است.  0در جدول « سهم دانشجو» .0

برای مقاالتی که یکی از نویسندگان همکار آن، دارای آدرس « المللیضریب همکاری بین» .3

(Affiliationیکی از دانشگاه ) است. 1و برای سایر مقاالت  1.0ها و مراکز علمی معتبر خارجی باشد برابر 

 ,Regular article, Research paperبرای مقاالت معمول با عنوان  «ضریب نوع مقاله» .4

Original paper  و مقاالت کوتاه با عنوان  1و مانند آن، برابرTechnical note, Short note, Case 

report  است. 2.5و مانند آن 
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  «نشریه امتیاز»نحوه محاسبه  .3جدول

 امتیاز نشریه نوع نشریه

1JCR* min(2مجالت  + 0.75 ×
𝐼𝐹

𝑀𝐼𝐹
. 3) 

 SCOPUS 2 و 0WOS سایر مجالت

3ISC min(1.5مجالت  + 0.75 × 𝐼𝐹. 2) 
 1 و حوزه علمیه 4وزارتین تایید علمی مورد سایر مجالت

 1 سایر نشریات علمی دانشگاه خلیج فارس
 استنادی نمایه مجالت در مقاله انتشار ندارند، JCR در مجالتی که هنر و انسانی علوم و ادبیات هایرشته از دسته آن برای* 

 را( امتیاز 3) بند این امتیاز تواند سقفمی نیز( عرب ادبیات رشته ویژه)  6عربی استنادی نمایه یا  5انسانی علوم و هنر

 .کند دریافت

 

 «سهم دانشجو». نحوه محاسبه 4جدول

 منظور اساتید راهنما و مشاور پارسا است.تیم هدایت کننده پارسا  *

به  چهاری آمده در جدول سهم دانشجودر صورتی که دانشجو نویسنده اول مقاله نباشد، : 4تبصره جدول

  کند.نصف تقلیل پیدا می

 تعاریف و توضیحات

                                                           
 ساالنه طور به Journal Citation Report عنوان با  Clarivate Analytics توسط هاآن تأثیر ضرایب که Web of Science پایگاه از مجالتی1 

 .شودمی گزارش

 .نیستند  JCRکه در  SCOPUSو  Web of Scienceهای استنادیسایر مجالت پایگاه0 

 .شوند، اما در دو گروه پیش نیستندمجالتی که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه می3 

 .شوندنمی نمایه قبلی گروه سه در که است وزارتین تایید مورد علمی مجالت سایر منظور،4 
5 Arts & Humanities Citation Index 
6 Arabic Citation index 

 نویسنده اول

 سایر نویسندگان 

 سهم دانشجو

 )درصد(

 دانشجو

 122 *کننده پارساتیم هدایتصرفا 

 62 کننده پارسانفر به غیر از تیم هدایت 1وجود 

 52 کننده پارسانفر به غیر از تیم هدایت 0وجود 

 42 کننده پارسانفر به غیر از تیم هدایت 3وجود 

 32 اکننده پارسو بیشتر به غیر از تیم هدایتنفر   4وجود 
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مجالتی که از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،  نشریه معتبر داخلی:

فهرست مجالت مورد تایید وزارت  دریافت کرده باشند. علمی درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رتبه

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .msrt.irhttp://journalsعلوم، تحقیقات و فناوری در سامانه 

 در دسترس است. http://journals.research.ac.irدر سامانه 

 و پایگاه SCOPUSو  Web of Scienceهای مجالتی که دست کم در یکی از پایگاه نشریه معتبر داخلی:

 شوند و در فهرست نشریات نامعتبر نیز قرار ندارند.اسالم نمایه می جهان علوم استنادی

 

 الزم مستندات

 ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاهنامه تایید مدیریت برنامه -1

       DOI+انتشار آماده مقاله       یا      شده منتشر مقاله -0

  

http://journals.msrt.ir/
http://journals.research.ac.ir/


 

 

 

 

 

7 

 

 های مورد تایید ها و فرهنگمدخل چاپ شده در دانشنامه: 2-پ

 شود.محاسبه می (3مطابق رابطه ) شده منتشر مدخل بیشینه نمره

 «المللیضریب همکاری بین×»«سهم دانشجو«×»امتیاز نشریه» (3)

 که در آن

و  Web of Scienceهای و فرهنگ که در یکی از پایگاه دانشنامه برای مدخل «نشریه امتیاز» .1

SCOPUS  است. 1و سایر موارد مورد تایید برابر  0نمایه شوند برابر 

 آورده شده است.  0در جدول « سهم دانشجو» .0

و  Web of Scienceهای که در یکی از پایگاه هاییمدخلبرای « المللیضریب همکاری بین» .3

SCOPUS  و نمایه شوند( یکی از نویسندگان همکار آن، دارای آدرسAffiliationیکی از دانشگاه ) ها و مراکز

 است. 1 هامدخلو برای سایر  1.0علمی معتبر خارجی باشد برابر 

 

 تعاریف و توضیحات

توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با مشورت متخصصین  معتبر هایفرهنگ و هادانشنامهتایید 

 شود.موضوع تعیین می

 

 الزم مستندات

 ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاهمدیریت برنامهنامه تایید  -1

       DOI+انتشار آماده مدخل یا فصل      یا      شده منتشر مدخل یا فصل -0
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 های علمی معتبر ملی و بین المللیمقاله علمی ارایه شده در همایش: 3-پ

 .شودمحاسبه می( 4)مطابق رابطه  ارائه شده مقاله بیشینه نمره

 «ضریب همکاری بین المللی×»«سهم دانشجو«×»امتیاز همایش»«×مقاله ضریب» (4)

 که در آن

 است. 0.5و برای مقاالت خالصه )چکیده( ارائه شده  1برای مقاالت کامل ارائه شده  «مقاله ضریب» .1

نمایه  SCOPUSو  Web of Scienceهای هایی که در یکی از پایگاهبرای همایش «همایش امتیاز» .0

 است.  0.2و سایر موارد معتبر برابر  0.4شوند برابر 

 آورده شده است.  0در جدول « سهم دانشجو» .3

و  Web of Scienceهای که در یکی از پایگاه هاییهمایشبرای « ضریب همکاری بین المللی» .4

SCOPUS  و نمایه شوند( یکی از نویسندگان همکار آن، دارای آدرسAffiliationیکی از ) ها و مراکز دانشگاه

 است. 1 هاهمایشو برای سایر  1.0علمی معتبر خارجی باشد برابر 

 

 تعاریف و توضیحات

 المللیبینیا  ملی .باشد شده ثبت( ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در لزوما باید داخلی هایهمایش

 شود.بودن همایش داخلی نیز توسط همین پایگاه تعیین می

 نمایه شوند. SCOPUSو  Web of Scienceهای باید در یکی از پایگاه بین المللی خارجی معتبرهمایش 

 باید دست کم چهار صفحه باشد. مقاله علمی کامل

 الزم مستندات

 ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاهنامه تایید مدیریت برنامه -1

 مقاله ارایه شده در همایش -0

 DOI گواهی ارایه در همایش یا -3
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 دریافت حمایت از صنعت و جامعه :4-پ

 شود:حمایت دریافتی از صنعت و جامعه در دو قالب زیر تعریف می

 شود:جدول زیر محاسبه می مطابق دریافت قرارداد حمایت از پارسا : بیشینه نمره1-4-6

 . بیشینه نمره برای دریافت قرارداد حمایت از پارسا5جدول

-مبلغ قرارداد )کارشناسی ارشد(

 ریال

 بیشینه نمره ریال -مبلغ قرارداد )دکتری(

 0.5 پژوهانه دانشجوکمتر از دو برابر   *پژوهانه دانشجوکمتر از مبلغ 

پژوهانه تا سه برابر  پژوهانه دانشجواز 

 دانشجو

تا شش  برابر  پژوهانه دانشجواز دو برابر 

 پژوهانه دانشجو

1 

 تا پنج برابر پژوهانه دانشجو از سه برابر

 پژوهانه دانشجو

تا ده برابر  پژوهانه دانشجواز شش برابر 

 پژوهانه دانشجو

1.5 

تا ده برابر  پژوهانه دانشجواز پنج برابر 

 پژوهانه دانشجو

تا بیست برابر  پژوهانه دانشجواز ده برابر 

 پژوهانه دانشجو

2 

 3 پژوهانه دانشجوبیش از بیست برابر  پژوهانه دانشجوبیش از ده برابر 

 گردد.نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس تعریف می* پژوهانه دانشجو مطابق آیین

جدول زیر محاسبه  مطابق مشارکت دانشجو در انجام طرح پژوهشی در راستای پارسا : بیشینه نمره0-4-6

 شود:می

 هشی در راستای پارسا. بیشینه نمره برای مشارکت در انجام طرح پژو6جدول

-مبلغ قرارداد )کارشناسی ارشد(

 ریال

 بیشینه نمره ریال -مبلغ قرارداد )دکتری(

 0.5 پژوهانه دانشجوبرابر  هشتکمتر از  پژوهانه دانشجوبرابر  چهاراز  کمتر

 دوازدهتا  پژوهانه دانشجوبرابر  چهاراز 

 پژوهانه دانشجوبرابر 

بیست و تا  پژوهانه دانشجوبرابر  هشتاز 

 پژوهانه دانشجوبرابر  چهار

1 

 بیستتا  پژوهانه دانشجوبرابر  دوازدهاز 

 پژوهانه دانشجوبرابر 

تا  پژوهانه دانشجوبرابر  بیست و چهاراز 

 پژوهانه دانشجوبرابر  چهل

1.5 
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 چهلتا  پژوهانه دانشجوبرابر  بیستاز 

 پژوهانه دانشجوبرابر 

ر براب هشتادتا  پژوهانه دانشجوبرابر  چهلاز 

 پژوهانه دانشجو

2 

 3 پژوهانه دانشجوبرابر  هشتادبیش از  پژوهانه دانشجوبرابر  چهلبیش از 

به عنوان همکار  و گزارش نهایی طرح ضروری است نام دانشجو در پیشنهاده مصوب طرح پژوهشی :1تبصره

 اصلی آمده باشد.

 

 الزم مستندات

 سازی فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاهتجارینامه تایید مدیریت توسعه و  -1

 قرارداد حمایت یا قرارداد طرح پژوهشی -0

 (پژوهشیکارفرما )برای طرح  از کار انجام حسن نامه -3
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 سازی محصولتولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف و تجاری: 5-پ

 شود. محاسبه می 4جدول مطابق بیشینه نمره تعلق گرفته 

 

 اکتشاف یا اختراع فنی، دانش در تولید «بیشینه نمره». نحوه محاسبه 4جدول 

 بیشینه نمره نوع فعالیت ردیف

 مراجعمعتبر با تایید یکی از  داخلی ثبت اختراع 1

ی وزارت علوم، تحقیقات و فکر تیمالک ایمنطقه

 *فناوری

0 

 4 *معتبر خارجی ثبت اختراع 0

یا محصول پژوهشی  سازی اختراع ثبت شدهتجاری 3

و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا 

 **بنیاندانش

0 

 اختراع سازیبنیان برای تجاریاخذ مجوز دانش 4

 فناورانه دستاورد یا و پژوهشی محصول شده، ثبت

بنیان )ردیف دانشگاهی یا دانش شرکت قالب در

4)** 

0 

 اختراع آمده باشد.* الزم است نام دانشجو در گواهی ثبت 

 ** الزم است نام دانشجو در گواهی ثبت شرکت آمده باشد.

 4بگیرد. به شرطی که مجموع آن از  امتیاز 4تواند از چند ردیف جدول یک محصول خاص، می: 2تبصره

 بیشتر نشود.

 تعاریف و توضیحات

راجع مکشور، به تایید یکی از  اختراعی که پس از ثبت در سازمان ثبت اسناد و امالکاختراع داخلی معتبر: 

 باشد.رسیده 7ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریفکر تیمالک ایمنطقه

                                                           
 https://techno.msrt.ir/fa/page/421 ی به نشانیو فناور قاتیوزارت علوم، تحقدر دسترس از طریق وبگاه  7
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 باشد.به ثبت رسیده 12JPOو  9EPOrgو  1USPTO: اختراعی که در یکی از مراجع اختراع خارجی معتبر

 بر ظارتن بنیان ودانش مؤسسات و هاشرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه»توسط  بنیانمجوز دانش

 نمونه ارایه یا بنیاندانش خدمات و کاالها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تولید« اجراء

 شود.اعالم می www.daneshbonyan.irصادر و در وبگاه  (نوپا هایشرکت برای) آزمایشگاهی

خلیج فارس یا  دانشگاه به متعلق آن سهام %122 تا %1 از که شود می گفته شرکتی به دانشگاهی شرکت

 پژوهشی واحدهای و هادانشگاه ویژه دانشگاهی شرکتهای ایجاد نامه شیوه»واحدهای تابع آن باشد و طبق 

 تاسیس و اداره شود.« فناوری و تحقیقات علوم وزارت

م پارک علنوآوری ، مرکز رشد،  و ، تایید فروش محصول توسط مرکز کارآفرینیمحصول سازیتجاریبرای 

 و فناوری یا مراجع معتبر مورد تایید معاونت پژوهش و فناوری با رعایت مالکیت فکری دانشگاه الزم است.

 

 الزم مستندات

 ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاهنامه تایید مدیریت برنامه -1

 ثبت ثبت اختراع خارجی: گواهییا  داخلی: گواهی ثبت + گواهی تاییدیه ثبت اختراع -0

سازی در قالب شرکت: گواهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی + نامه تایید هیأت رییسه + تاییدیه تجاری -3

 فروش از مرکز کارآفرینی و نوآوری

 (www.daneshbonyan.irبنیان: تصویر وبگاه دانش بنیان )اخذ مجوز دانش

 

                                                           
8 US Patent and Trademark Office 
9 European Patent Organization 
10 Japan Patent Office 

http://www.daneshbonyan.ir/

