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 ؛با سالم و احترام

 
 :بشرح زير 2/7/1931صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  و دومين نود هشتصد واز 1بدينوسيله  بند    
 
معههاوم مرتههرم ترتيتههاا و  نههاوري وزارا متصههود در  صههوی دومههين ابالفيههه نوپهها بهها هههد        21/6/1931مههورخ  605/700نامههه شهه اره   -1

نامهه اررايهي نهانوم پيشهگيري و متابلهه بها تتلهی در تريهه آ هار  ل هي م هرح و مهورد بررسهي نهرار ار هج و در راسهتاي ارهراي                   پياده سازي آيهين 
 :الع ل ابالغ شده موارد ذيل مصوب ارديددستور

 
موظفنههد ت ههامي هههرح هههاي ترتيتههاتي  ههود ا هها از بنيههادي  کههاربردي  ترتيهه  در ن ههام          و مراکههت ترتيتههاتي   ههها  کليههه دانشهه ده (الهه 

. ج ن اينههددر سههامانه پژوهههام دانشههگاه  صهه  (توسههم مجههري اصههلي هههرح مربوهههه  )را....   نههاوري  ارتصههان دانشههگاه بهها صههنعج و  (HSR)سههالمج
اههتارن نرههايي؛ متههاطا و اهال ههاا ت ههامي مرصههوطا پژوهشههي و  نههاوري منههتز از هههرح مربوهههه نيههت بايسههتي     ه چنههين پهه  از پايههام هههرح 

 .  صج و ارسال اردد  در سامانه
يلههي   از هههاي دکتههري حر ههه اي و متههاه  ترصههيالا ت     صههج مههتن کامههل پروپههوزال ت ههامي پايههام نامههه هههاي مصههوب در ت ههامي رشههته    ( ب 

نامهه  په  از انجهام و ات هام آم و       هالوه بهر مهتن پايهام    . تاريخ ابالغ اين نامهه توسهم دانشهجو در سهامانه پژوههام دانشهگاه ارصهاري و التامهي اسهج         
 . نامه درنالی  ايل متني در سامانه پژوهام توسم دانشجو باراتاري شود نصل از د اد دانشجو  طزم اسج متن کامل پايام

 
ن هارا بهر حسهن ارهراي ک هي و      . ارائه اواهي  صج و ارسهال مهتن کامهل پايهام نامهه بهه دانشه ده نصهل از د هاد توسهم دانشهجو التامهي اسهج             ( ج

 . کيفي اين ابالفيه بر  رده معاوم پژوهشي دانش ده مربوهه مي باشد
 
 ايههل ) نامههه هههاي آااهانههه و اهال ههاا  ههام  نگرههداري  ههرم هههاي ت  يههل شههده ر ههايج  مجريههام هههرح هههاي ترتيتههاتي موظهه  بههه حفهه  و   (ه

و در صههورا کارآزمههايي بههاليني  سههال 6حههدانل پايههام نامههه  بههه مههدا  -حاصههل  از ارههراي پههرویه ههها ي ترتيتههاتي در نالههی  هههرح....( داده ههها 
وبه بصهورا يهب بنهد بهه     متهرر ارديهد ايهن مصه    . تها بهر اسهای نيهاز و در واسهج دانشهگاه نابهل ارايهه باشهند         . ل مهي باشهند  سها  10ب هدا  حدانل 

 .نراردادهاي هرح هاي ترتيتاتي دانشگاه ا ا ه اردد
 

  .ررج اهالد ارسال مي اردد
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