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ارگونومیانجمنتخصصیوپژوهشی-علمینامهفصل

 گواهی حق مبلکیت معنوی مقبله

ثِ ّوشاُ ایي گَاّی، ثِ صَست  یداسًذ. دس صَستی کِ همبلِ اسسبل هیایي فشم، هَافمت خَد سا ثب هفبد آى اعالم  یٍ ثب اهضبِ هغبلعتوبم ًَیسٌذگبى ایي همبلِ هَاسد صیش ثِ دلت 

 ًبهِ ثذٍى تَافك هلغی خَاّذ ضذ. هَافمتالکتشًٍیک ٍ یب ًسخِ چبپی عی یک سبل آیٌذُ اص تبسیخ اهضبء دس هجلِ علوی ٍ پژٍّطی اسگًََهی ثِ چبح ًشسذ، ایي 

  داس ثَدُ است. عْذُآٍسی همبلِ ٍ اسائِ آى سا ثِ دفتش هجلِ،  جوعًَیسٌذُ هسئَل )ًَیسٌذُ ساثظ(، هسئَلیت 

  ّب ٍ ًتبیج، پشداصش ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ثشسسی اعالعبت ثِ صَست فعبل  دادُآٍسی  جوعّبی ایي همبلِ،  آصهَىضًَذ کِ دس عشاحی  هیًَیسٌذگبى همبلِ هتعْذ

ًَیسٌذگبى ثب هغبلعِ ًسخِ ًْبیی، ًسجت ثِ چبح همبلِ اًذ. ّوچٌیي  پشداختِثٌذی آى  جوعآٍسی ٍ  جوعاًذ ٍ ّوچٌیي ثعذ اص ثبصًگشی همبلِ ثِ  داضتِهطبسکت 

 دس هجلِ علوی ٍ پژٍّطی اسگًََهی هَافمت داسًذ.

  اخاللی ٍ لَاًیي حبکن دس ایشاى ٍ جْبى هغبثمت داضتِ حیَاًی اًجبم ضذُ ثب هالحظبت  ّبی اًسبًی/ پژٍّصضًَذ کِ  هیًَیسٌذگبى همبلِ اص لحبػ اخاللی هتعْذ

 اًذ. ًکشدُّب، استفبدُ  آى صتحت لبًَى هبلکیت هعٌَی ٍ حمَلی افشاد ثَدُ است ثذٍى کست اجبصُ کتجی اٍ اص ّیچ هٌجع کِ 

  داسد. هیضًَذ، ثشای خَیص هحفَػ  هیهجلِ علوی ٍ پژٍّطی اسگًََهی، حك هبلکیت هعٌَی ٍ علوی هشثَط ثِ ّوِ همبالتی سا کِ دس ایي هجلِ هٌتطش  

 تی کِ ضًَذ. توبهی همبال هیضًَذ ثب سٍال عبدی، ثِ صَست سایگبى، دسیبفت، داٍسی، چبح یب سد  هیٍ پژٍّطی اسگًََهی فشستبدُ  توبهی همبالتی کِ ثِ هجلِ علوی

سبیت هجلِ لشاس خَاٌّذ گشفت ٍ ًَیسٌذگبى حك فشٍش  ٍةضًَذ ثِ صَست سایگبى ٍ آصاد دس اختیبس عوَم ٍ ثش سٍی  هی چبحدس هجلِ علوی ٍ پژٍّطی اسگًََهی 

 ایي همبلِ سا ثِ غیش ًذاسًذ.

  ّب ٍ همبالت ثعذی استفبدُ ًوبیٌذ. کٌفشاًسّب ٍ  سخٌشاًیتَاًٌذ دس اسائِ  هیًَیسٌذگبى همبلِ اص جضئیبت هغبلت هٌتطش ضذُ ثب رکش هٌجع چبح 

  ای ثِ سشدثیش هطخص کشدُ  ًبهِى سا دس هتي همبلِ یب عی کِ آ گًَِ ًفع هبلی ٍ تعبسض هٌبفع اص اًتطبس همبلِ ًذاضتِ هگش آى ّیچضًَذ  هیًَیسٌذگبى همبلِ هتعْذ

 ثبضٌذ.

 .هٌبثع هبلی ٍ حبهیبى هبلی دس ثخص تمذیش ٍ تطکش همبلِ ٍ یب عی ًبهِ ثِ سشدثیش هطخص ضذُ است 

  جی دیگش ٍ ثِ صثبى دیگش ثِ چبح ًشسیذُ گشدًذ کِ ایي همبلِ ٍ یب همبلِ هطبثِ ثب آى ثِ جبی دیگش اسسبل ٍ یب دس هجلِ داخلی ٍ خبس هیًَیسٌذگبى همبلِ هتعْذ

 ضًَذ. هیًبهِ کویسیَى ًطشیبت کطَس، ثذٍى داضتي حك اعتشاض هتمجل  آییياست. دس غیش ایي صَست عَالت ًبضی اص ایي عول هغبثك 

 اًذ. پزیشفتًِبهِ  دُ ٍ کلیِ ثٌذّبی فَق سا ثب اهضبی ایي تَافكًََیسٌذگبى همبلِ هَاسد فَق سا ثِ دلت هغبلعِ ًو 
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