راهنمای تأیید اطالعات فعالیت پژوهشی از راه پیشخوان خدمت

پسساز ثزت سسازیت پژسسازپو ارسسلز ز ه سس ز سس

ز

پکتر ژکلزم تند تزآنز زتغژژرز ضستژازتأیژسدزبس ز
تأیید ثبتکننده،ز یس زپژس بزبس زپسازثمژنس ز س دز هز
پ یژ زصفح زمر ادهزملزشو .

هزق مازپژشزخو نزخدما،ز هزمق بلزع هتزتأییدزفعالیتهای پژوهشیزارز
تتد زیت پژازک زتو طز ت زتأیژدزشسدهز زب یسدزبسر یزمسلزمر أسلزتأیژسدزبتسدیز
یر ت هزشو ،ز م یشز
م یشز
.

هزملزشو .زب زکلژکزبرزه یز یس ززدینس زپژ سازیت پژتاس ز

هزملزشو  .ز

هزکن هزارزیکز ثزیت پژازا یزتأیژدزشدهزتو طز ت ز زآیک نزمر ادهزملزشو  :ز
.۱زمر ادهززر شزک ه ز
.۲زمر ادهز زتصحژحز مالع تزیت پژاز هزصوهتزپد ب ز
.۳ز ب زکلژکزبره یز ی ززدین ،زیت پژازبسر یزتأیژسدزبس ززمسدیرززسر هز ز سمازمتس نز

۱

۲

۳

پو ارلز رکدهزیر ت هزملزشو .ز ز

مراحل تأیید فعالیت پژوهشی توسط مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده
کت :زبر یزتأیژدزیت پژتا یزپو ارلزب یدزک هبرز هزأ پازمدیرزب شد .ز
ه زب شزپژشزخو نزخدمازمدیرزر هزشوید .ز
زب ز ت بزتأیید فعالیتهای پژوهشتیزپژ ازیت پژتا یزامک ه لزک ز
یت پژازا یر نزه زبر یزتأیژدزیر ت هز د،زمر ادهزخو اژدزکر .ز ز

۱

۲

هزکن هزارزیت پژاز۳زآیک نزمر ادهزملزشو .زب زکلژکزبسرزه یزآیکس نز

۳

شم ههز۲زمر ص تزیت پژازموه ز ظرزه زمر ادهزخو اژدزکر  .ز

مدیران محترم گروه الزم است برای تأیید هر فعالیت نکات زیر را مد نظر داشته باشند:
.۱ز

ز پکتر ژکلزمربوطزب زیت پژازت ازشدهزب شد .ز

.۲زامک ه نزب زصوهتزک ملز ز قژقزت ازشدهزب شند ز
.۳زچکژدهزی ه لزی ز گلژ لز هجزشدهزب شد ز

ب زکلژکزبسرزه یزآیکس نزتژسکزمس ه زپنجسرهز ضستژازتأیژسدزبس ثز
هز ز مازبره یز

.۴زکلژد ژهزا زت ازشدهزب شند .ز

ملزشو .زز زرز ضتژازتأیژدزه زب زتأیژدزتغژژرز

پاز ثزبره لزجدیژ تزپنجرهزب ثزشدهزه زب ندید.ز ز

عمس زتغژژسسر تزکلژسسکز م یژسسد،زیت پژسسازبسسر یزتأیژسسدزب س زمت س نز
پو ارلز رکدهزیر ت هزملزشو .ز ز

هزصوهتلزک زیت پژازت ازشدهز ه یز شک زب شد،ز ضستژازه ز
هزأ پازعدبزتأیژسدزقسر هز
معاونین محترم دانشکدهها الزم استت پتا از رریستی
فعالیت پژوهشی وضعیت تأیید آن یا ره تأییتد دانشتکده
تغییتتر داده و ستتنا آن یا رتته ژتتشزه پژوهشتتی ایستتا
فرمایند.

هز هزق سمازتوضسژح تز شسک ز

موه ز ظرزه ز وشت ز زبره یز عم زتغژژر تزکلژسکز م یژسد.ز هز
ی ز صوهتزیت پژسازبسر یزهیسشز شسک زبس زعأسوزاژسأتزعلمسلز
ملشو .ز ز
برزر دهز ز

