«اطالعیه»
مخاطبان :اعضای محترم هیات علمی تمام وقت واحد

موضوع :پـژوهـانـه
تحویل مذارک :چهارشنبه به تاریخ  89/11/03لغایت یکشنبه به تاریخ 88/31/01

مذارک مورد نیاز و افراد واجذ شرایط :
الف -هتقاضیاًی کِ تا کٌَى هَفق بِ دریافت پژٍّاًِ ًشذُاًذ:
مدارک مورد نیاز :
 -1تکمیل فرمهای تقاضای پژوهانه منطبق با فعالیتهای علمی-پژوهشی سالهای( 99،99،96از ابتدای سال 86تا انتهای
سال -89از ابتدای سال 7312میالدی تا انتهای سال  7318میالدی)
-2تکمیل فرم درخواست پژوهانه و مدارک و مستندات مربوط به فعالیتهای علمی -پژوهشی به طور کامل
 -3یک عدد لوح فشرده( )CDاسکن فرم درخواست پژوهانه و اسکن تمامی مستندات و مدارک فعالیتهای مربوط
ب -هتقاضیاًی کِ هَفق بِ دریافت پژٍّاًِ سال  1331شذُاًذ:
مدارک مورد نیاز :
 -1تکمیل فرمهای تقاضای پژوهانه منطبق با فعالیتهای علمی-پژوهشی سال 1399

( از ابتدای سال 89تا انتهای سال-89

از ابتدای سال 7318میالدی تا انتهای سال  7318میالدی)
 -2تکمیل فرم درخواست پژوهانه و مدارک و مستندات مربوط به فعالیتهای علمی -پژوهشی به طور کامل
 -3یک عدد لوح فشرده( )CDاسکن فرم درخواست پژوهانه و اسکن تمامی مستندات و مدارک فعالیتهای مربوط
یادآوری:
 -1لطفاً ًخست فزم درخَاست پژٍّاًِ را اس ٍبسایت ٍاحذ بِ آدرس  http://iaufb.ac.irحَسُ هعاًٍت پژٍّش ٍ
فٌاٍری ،بخش فزمّا دریافت فزهاییذ.
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لطفا جْت تسزیع ٍ دقت در تکویل فزمّا ،بخشٌاهِ

هزبَط(ٍب سایت ٍاحذ ،بخش پژٍّش ٍ فٌاٍری ،گشیٌِ آییي ًاهِّا ٍ بخشٌاهِّای

پژٍّشی ،بخشٌاهِ اعطای پژٍّاًِ بِ شوارُ  10/31723بِ تاریخ  )31/3/13را هطالعِ فزهائیذ.
 -3لطفا هستٌذات ٍ هذارکی را ارائِ فزهاییذ کِ ٍابستگی علوی( ) Affiliationداًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ فیزٍسکَُ در آى بِ
طَر کاهل ٍ دقیق رعایت شذُ باشذ.
 -4هتقاضیاى هحتزم بایذ بادقت کاهل فزمّا را تکویل ٍ هستٌذات هزبَط را ارائِ ًوایٌذ .اس دریافت ٍ ارسیابی پزًٍذُّای ًاقص
هعذٍرین.
 -5بِ علت کثزت پزًٍذُ ّا ٍ هحذٍدیت سهاى بزرسی ،هْلت تحَیل هذارک ٍ فزم ّا ،قابل توذیذ ًخَاّذ بَد.
 -6لطفا فزم هزبَط را تکویل ،اهضاء ٍ هذارک هَرد ًیاس بزای ّز فعالیت را پیَست ًوائیذ ٍ بِ ّوزاُ لَح فشزدُ( )CDاسکي فزم
ٍ اسکي تواهی هستٌذات ٍ هذارک بِ دفتز اهَر پژٍّشی (آقای شاُحسیٌی) تحَیل فزهائیذ.

«معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه»

