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 تؼوِ تؼالي
 تاريخ:

 شماره:

 پشػـٌاهِ عشح پظٍّـيپيوست: 

 

 جوان طرح پژوهشي با اعضاي باشگاه پژوهشگران قرارداد 

 )اطالعات به صورت اتوماتيك درج شود(
 مقدمه:

 : تا ػٌَاىعشح پظٍّـي يك تِ هٌظَس اخشاي 

 

  :تِ ًـاًي          :تيي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذايي هشاسداد پظٍّـي 

ػضَ تاؿگاُ كِ    ػشكاس خاًن/ خٌاب آهايٍ اص يكغشف كِ هٌثؼذ دس ايي هشاسداد ٍاحذ ًاهيذُ هي ؿَد 

  :تِ ًـاًيٍ                                   :ٍ تاسيخ اػتثاس ػضَيت                              تِ ؿواسُ ػضَيت:خَاى  پظٍّـگشاى

 

، اص عشف كِ هٌثؼذ دس ايي هشاسداد هدشي ًاهيذُ هي ؿَد،    ّوشاُ:لي تل                            :تللي

 .هٌؼوذ هي گشدد ديگش

  :هـخصات ّوكاساى عشح تصَست صيش هي تاؿذ

 

 : تؼاسيق:1هادُ 

 هٌظَس اص تاؿگاُ دس ايي هشاسداد، تاؿگاُ پظٍّـگشاى خَاى ٍاتؼتِ تِ داًـگاُ آصاد اػالهي هي تاؿذ. 1-1

 هي تاؿذ. ------------ دس ايي هشاسداد، داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ هٌظَس اص ٍاحذ  1-2

----ّش خا دس ايي هشاسداد اص ػٌَاى تاؿگاُ ٍاحذ، اػتلادُ ؿذُ اػت، هٌظَس تاؿگاُ پظٍّـگشاى خَاى دس ٍاحذ  1-3

 هي تاؿذ. -----

 

ٍ هثتٌي تش ايي هشاسداد هوذهِ  ػٌَاى ركش ؿذُ دس اػثاست اػت اص اخشاي عشح پظٍّـي ت :هَضَع هشاسداد :2هادُ 

ٍ تِ ػٌَاى ػٌذ  پشػـٌاهِ پظٍّـي تكويل ؿذُ تَػظ هدشي ٍ اصالحاتي كِ اص عشف تاؿگاُ ٍاحذ اتالؽ گشديذُ اػت

 . سػوي پيَػت ايي هشاسداد تلوي هي ؿَد

 

 هي تاؿذ.   :لـايت اهضاء، اص تاسيخهاُ،  ----هذت اخشاي ايي هشاسداد، : هذت هشاسداد :3دُ ها

 

 ٍ آصهايـگاّْاي هَسد تأييذ تاؿگاُ هي تاؿذ. ٍاحذ :هحل اخشاي هشاسداد :4هادُ 

 

 اػتثاس عشح: :5هادُ 
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سيال ٍ       تشاتش اػت تا تشاي اخشاي پشٍطٍُ هصَب كل ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ؿذُ 

 هواديش خذٍل صيش ٍ تِ ايي ؿشح هاتل پشداخت هي تاؿذ: ؿاهل اػت تش

تواضاي هدشي تِ تاؿگاُ ٍاحذ ٍ اسخاع تِ اهَس هالي پغ اص اًؼواد هشاسداد ٍ تا دسياكت  ثلؾ،دسصذ ه 30تِ هيضاى  5-1

 ٍاحذ

 دسصذ پغ اص اسائِ گضاسؽ اٍل ٍ تأييذ آى تَئؼظ تاؿگاُ ٍاحذ 20تِ هيضاى  5-2

 دسصذ پغ اص اسائِ گضاسؽ دٍم ٍ تأييذ آى تَػظ تاؿگاُ ٍاحذ 20تِ هيضاى  5-3

ي هاًذُ آخش هٌَط اػت تِ اسائِ گضاسؽ ًْائي عشح ٍ تأييذ آى تَػظ تاؿگاُ ٍاحذ ٍ دسصذ تاه 30پشداخت  5-4

 ايي هشاسداد تَػظ هدشي ٍ تأييذ آًْا تَػظ تاؿگاُ ٍاحذ 6اخشاي كليِ تؼْذات هٌذسج دس هادُ 

 :الق( ّضيٌِ ّاي پشػٌلي
 

 سيال                           :حن الضحوِ هدشي -1

 سيال                           حن الضحوِ ّوكاساى -2

 سيال                                                  :خوغ

 :تدْيضاتهَاد هصشكي ٍ ب ( ّضيٌِ ّاي 
 

 سيال                                         :هصشكي -1

 سيال                                       تدْيضات: -2

 لسيا                                                 :خوغ

                    سيال                                                        :( ّضيٌِ هؼاكشتْا ج

 سيال                                                       :( ّضيٌِ ّاي هتلشهِ ت

 سيال                                             :خوغ كل 

 

اػتثاسات پيؾ تيٌي ؿذُ دس ايي هشاسداد صشكاً خْت اًدام ّضيٌِ ّاي تؼييي ؿذُ دس ّش هَسد، هاتل تخصيص  تثصشُ: 

اػت ٍ هدشي تِ ّيچ ػٌَاى ًوي تَاًذ ًؼثت تِ اًدام ّش گًَِ ّضيٌِ اضاكي ٍ يا هاصاد تش ػوق اػتثاسات ركش 

 ؿذُ اهذام ًوايذ. 

 

 :هدشي تؼْذاتٍظايق ٍ  :6دُ ها

، هلاد آئيي ًاهِ عشحْاي پظٍّـي ٍ تْيِ ٍ اسائِ گضاسؿات عشح ايي هشاسداداخشاي  دسهدشي هَظق اػت  6-1

 سػايت ًوايذ. دهيوا پظٍّـي ٍ دػتَسالؼول تْيِ گضاسؿات پظٍّـي تاؿگاُ پظٍّـگشاى خَاى سا 

هشاسداد ٍ هثتٌي تش تشًاهِ صهاًثٌذي پيؾ تيٌي ؿذُ دس ّلتِ پغ اص اًؼواد  2تا حذاكثش هدشي هَظق اػت  6-2

آى عشح اهذام ٍ هشاحل اخشاي  ثٌذيصهاًسيض ًؼثت تِ تْيِ خذٍل پشػـٌاهِ عشح پظٍّـي ٍ هصَتات تؼذي، 

   سا تِ ػول آٍسد. ِايي تشًاهِ، كؼاليتْاي اخشائي هشتَعتش سا تِ تاؿگاُ ٍاحذ تحَيل ًوايذ ٍ هثتٌي 

 َاى تؼلن داسد،، تِ تاؿگاُ پظٍّـگشاى خي كِ اص هحل اػتثاس عشح خشيذاسي هي ؿًَذيِ تدْيضاتكلاص آًدا كِ  6-3

عشح ٍ اسائِ ٍ تصَية گضاسؽ پاياًي عشح، ًؼثت تِ تحَيل ايي تدْيضات تِ خاتوِ هدشي هتؼْذ اػت پغ اص 

 ًوايذ.   تاؿگاُ ٍاحذ ٍ اخز سػيذ اهذام

دس صَستي كِ دس اخشاي عشح، دػتگاّي ػاختِ ؿَد، هدشي آى سا تشاي اسائِ دس ًوايـگاّْاي تاؿگاُ، تِ  6-4

 تاؿگاُ ٍاحذ تحَيل هي ًوايذ.
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ِ اص ًتايح حاصل اص اخشاي عشح، ك ،اخشا دس آٍسدتِ ٍ عشح سا  ًوايذ هدشي هتؼْذ اػت تِ گًَِ اي تشًاهِ سيضي 6-5

اػتخشاج گشدد ٍ  ٍ يا ػلوي ٍ پظٍّـي (ISI) ْيِ ٍ چاج دس هدالت آي اع آيحذاهل يك هوالِ ػلوي هاتل ت

ٍ اسائِ تِ  هثل اص تواضاي پشداخت هؼظ آخش، ًؼثت تِ چاج آى ٍ يا اخز تأييذيِ ًْايي چاج اص ًـشيِ هؼتثش

 تاؿگاُ ٍاحذ اهذام كشدُ تاؿذ.

ظشف حذاكثش يك ّلتِ تِ تاؿگاُ ٍاحذ  دس صَست تـييش آدسع ٍ ًـاًي خَد، هشاتة سا دساػت هدشي هكلق  6-6

 سػوا اػالم ًوايذ.

 :ٍاحذ تؼْذاتٍظايق ٍ  :7هادُ 

گضاسؿات دسياكتي اص هدشي سا حذاكثش ظشف هذت يك هاُ تشسػي ًوَدُ ٍ اصالحات ٍ ٍاحذ هَظق اػت تاؿگاُ  7-1

ضاسؿْاي دسياكتي اًتوادات هشتَط سا خْت اػوال دس گضاسؽ تِ هدشي اتالؽ ًوايذ. پغ اص هذت يك هاُ گ

 هصَب تلوي هي ؿَد.

، اهذاهات الصم سا پيـشكت كاس ٍ گضاسؽ اسائِ ؿذُ اص ػَي هدشي عشح تاؿگاُ ٍاحذ هَظق اػت هتٌاػة تا 7-2

تشاي پشداختْاي هشاسداد تِ ؿشح صيش تِ ػول آٍسدُ ٍ تا حصَل ًتيدِ ٍ تحون پشداختْا، پي گيشي الصم سا 

 هؼوَل داسد:

 ٍ ّوكاساى شي هدحن الضحوِ  -الق

ٍ هصَب عشح اص عشين تذاسكات ٍاحذ ٍ يا تخصيص تٌخَاُ ْيضات هَسد ًياص تدخشيذ هَاد هصشكي ٍ   -ب

   گشداى تِ هدشي تشاي اًدام خشيذ ٍ تحَيل اػٌاد هشتَط

تخصيص ػايش ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ؿذُ دس ايي هشاسداد تش اػاع كاكتَسّايي كِ هدشي تحَيل هي  -ج

 ايي هشاسداد. 5اػتثاسات تلكيكي خذٍل ريل هادُ  دّذ ٍ دس ػوق

 

 : ػايش هوشسات:8هادُ 

تِ تاؿگاُ احتوالي هتشتة اخشاي ايي هشاسداد تِ هدشي تؼلن داسد ٍ حوَم هادي حاصل اص هؼٌَي حوَم كليِ  8-1

 30)حذاهل  دس صَست تحون ّشگًَِ دسآهذي، تاؿگاُ ًؼثت تِ تخصيص پاداؽ هٌاػة تِ هدشي هتؼلن اػت.

 اهذام خَاّذ ًوَد.دسصذ دسآهذ( 

ّشگًَِ خا تِ خائي ٍ يا تـييش دس اػتثاسات خضئي ايي هشاسداد، تِ اػتثٌاي اكضايؾ ّضيٌِ پشػٌلي، هـشٍط تش  8-2

، تِ پيـٌْاد هدشي ٍ تصَية سئيغ تاؿگاُ ٍاحذ هداص ٍ تـييش ًٌوايذ ايٌكِ ػوق اػتثاس هشاسداد حلظ گشدد

 ِ ّيچ ػٌَاى هيؼش ًوي تاؿذ.اكضايؾ اػتثاس عشح ت اػت.

چٌاًچِ هدشي ايي هشاسداد، داًـدَي داًـگاُ آصاد اػالهي تاؿذ، الصم اػت هثل اص اختتام تحصيل ًؼثت تِ  8-3

 اصاًدام تؼْذات هَضَع ايي هشاسداد ٍ اسائِ گضاسؽ ًْائي هَسد تأييذ تاؿگاُ ٍاحذ اهذام ًوايذ؛ دس ؿيش ايٌصَست 

هي خِ اٍي خَدداسي خَاّذ ؿذ ٍ عي هشاحل كاسؽ التحصيلي ٍي تا هـكل هَ اسائِ تؼَيِ حؼاب هالي تِ

 .ؿَد

دس صَستي كِ هدشي ايي هشاسداد، ػضَ ّيأت ػلوي ٍاحذ تاؿذ، الصم اػت هلاد عشح پظٍّـي هَضَع ايي  8-4

اد هي كِ تِ ػٌَاى ػضَ ّيأت ػلوي تِ ٍاحذ پيـٌْ پاياى ًاهِيا  هشاسداد تِ ّيچ ػٌَاى تا عشحْاي پظٍّـي

دّذ، ّوخَاًي ٍ هـاتْت ًذاؿتِ تاؿذ، دس ؿيش ايٌصَست تخلق تلوي هي ؿَد ٍ هـوَل پيگشد هاًًَي خَاّذ 

 تَد.
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كليِ هكاتثات كي هاتيي هدشي تا ٍاحذ، اص عشين تاؿگاُ ٍاحذ اًدام هي پزيشد ٍ ايي هكاتثات دس صَست خاسي  8-5

 عشين هؼتثش ٍ خاسي خَاّذ تَد. ٍ كؼال تَدى ػيؼتن استثاعات ايٌتشًتي تاؿگاُ، اص آى

دس صَست تشٍص ّش هـكلي دس اخشاي ايي هشاسداد، كِ اص عشين گلتگَ ٍ هزاكشُ كي هاتيي هاتل حل ٍ كصل  8-6

ًثاؿذ، هَضَع تِ تاؿگاُ اػالم هي ؿَد ٍ سأي صادسُ تَػظ تاؿگاُ تشاي عشكيي الصم االخشا اػت. دس ّش 

هـكل ٍ يا اسخاع تصوين تِ تاؿگاُ، هدشي هتؼْذ اػت ٍظائق  صَست، دس عي هذت صهاى هزاكشُ تشاي حل

 پيؾ تيٌي ؿذُ دس هتي هشاسداد ٍ پشػـٌاهِ عشح پظٍّـي سا دهيوا تِ هَسد اخشا گزاسد.

الصم اػت هشاتة تِ ، تشاي ّش يك اص عشكيي هشاسداد حاد ؿيش هاتل پيؾ تيٌي ادثِحّشگًَِ دس صَست تشٍص  8-7

تا تش اػاع هلاد هشاسداد ٍ سػايت صشكِ ٍ صالح عشكيي، ًؼثت تِ اتخار تصوين  اعالع عشف دٍم سػيذُ ؿَد

 هوتضي اهذام ًوايذ.

 

ًؼخِ تْيِ ٍ تِ اهضاي عشكيي هي سػذ  4يك هوذهِ، ًِ هادُ ٍ يك تثصشُ ٍ صلحِ ٍ ؿاهل تش  4: ايي هشاسداد دس 9هادُ 

 .ؼْذ آٍس اػتتتشاي عشكيي ذ داسد ٍ اص تاسيخ اهضاء آى حكن ٍاحٍ كليِ ًؼخ 

  

 

 :امضاءنام و نام خانوادگي و 

 سئيغ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ            ٍاحذ سئيغ تاؿگاُ ٍاحذ             هؼاٍى پظٍّـي                هدشي عشح 

 


