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 پژوهشگاهي / دانشگاهيسيس و يا تبديل واحدهاي پژوهشي أپرسشنامه درخواست ت

  
 تذکر:

ا هدانشگاه نامه نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي پژوهشي درآئينمطالعه و آگاهی از  متقاضیان محترم پس از

 گاهپژوهش/انشگاهدبا امضای رئیس  نامه را تکمیل و همراه با فرم درخواست، این پرسش7/3/90مورخ ها و پژوهشگاه

  حویل دهند.وزارت متبوع ت( پس از تأیید کارشناس مربوط به دبیرخانه معاونت پژوهش و فناوری 1)فرم شماره

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاني معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:  

 ،11ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خ خوردین، خ هرمزان، نبش خ پیروزان جنوبی،

گروه تأسیس و ) www.Arzyabi. msrt.irوبگاه جهت کسب اخبار و اطالعات:   88575753نمابر:  14666-64891کد پستی: 

 (برنامه ریزی پژوهشی

 کارشناسان مسئول:

 82233569تلفن:         فرشته اسماعیلی                               82233568تلفن:  حسینیفاطمه حاج

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 معاونت پژوهش و فناوري

1فرم شماره  



 معاونت پژوهش و فناوري                                                                                                     وزارت علوم، تحقيقات و فناوري            

 

 نام دانشگاه: 

 :مورد درخواست مشخصات واحد پژوهشي -1

 نوع درخواست:  1-1

  :تأسيس
      ؤسسه پژوهشیم پژوهشکده          پژوهشی مرکز         پژوهشی  گروه         
 پژوهشگاه

 

      :از        :تبديل
            مؤسسه پژوهشی            پژوهشکده              پژوهشی مرکز         پژوهشی  گروه    

     :به                       

 گاهپژوهش           مؤسسه پژوهشی           پژوهشکده         پژوهشی مرکز                         

   اصلي فعاليت: زمينه -1-2

 ................................... :رشته        و هنر علوم انسانی -الف

 رشته : ...................................              فنی مهندسی -ب

 رشته : ...................................                      هعلوم پای -پ

 رشته : ...................................                      کشاورزی -ت

  ...................................رشته :               رشته ایمیان -ث

 ............................................................................................................ نام انتخابي واحد پژوهشي: -1-3

بخش دوم  دهنده نوع واحد پژوهشی است. )گروه پژوهشی یا ...........(شود: بخش اول که نشانبخش تشکیل می دونام از  تذکر:

  محدود باشد( بایدواحد پژوهشی است. )موضوع فعالیت  دهنده موضوع فعالیتنشان

 مثال:   
 

 

 

 نام رئيس پيشنهادي: -1-4
 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري:
 

  تاريخ و امضاء:

 موضوع فعاليت/موريتأم پژوهشي نوع واحد

 مدیریت راهبردی پژوهشی گروه



 معاونت پژوهش و فناوري                                                                                                     وزارت علوم، تحقيقات و فناوري            
 

 :پژوهشي واحدو تلفن  نشاني -1-5

 تلفن همراه:                                                 :(نماینده واحد پژوهشیتلفن ثابت )

 ترونيکي:پست الک                                                                                      نمابر:

 وبگاه:

  اهد بود.قب ناشی از عدم دسترسی، به عهده متقاضی خوعوادر غیر اینصورت  .ای باشد که متقاضی قابل دسترس باشدگونهنشانی به تذکر:

 :فضا و امکانات واحد پژوهشي -2

 امکانات )متراژ( فضاي فيزيکي

  فارسیغیر تعداد کتب   فارسیتعداد کتب   کتابخانه

  غیر فارسیتعداد عناوین مجالت   تعداد عناوین مجالت فارسی  آزمایشگاه

 کارگاه
فعالیت  زمینهها در تعداد آزمایشگاه 

 گروه
  های اطالعاتیبانکاشتراک  تعداد 

    فعالیت گروه زمینه ها درتعداد کارگاه  کل مساحت زیربنا

  تذکر:

 ذکر شود.ها به تفکیک ها و کارگاهتجهیزات اساسی موجود در داخل آزمایشگاهو تعداد اسامی  -1

یزات فاده از تجهامکان است مستندات مربوط به قیمت دارد و در حال حاضر فاقد آن استنیاز به تجهیزات سنگین و گران واحد پژوهشیچنانچه  -2

 مؤسسات را ارائه دهد.سایر 

 اهداف -3

 تکمیل شود. به طور جداگانهپژوهشی برای هر گروه باید  (3)بنداطالعات خواسته شده در این قسمتتذکر: 

 :پژوهشي عنوان گروه -3-1

 مأموريت: -3-2
 

 (:وبگاهي موجود در گروه پژوهشي)مطابق الگوساله(5)اهداف بلند مدت  -3-3

 
 

 

 )مطابق الگوي موجود در وبگاه(:گروه پژوهشي ساله(2)اهداف کوتاه مدت -3-4 

 

 
 

 

 

 نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري:
 

 تاريخ و امضاء:
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 پژوهشگران -4

ف
دي

ر
 

 نام و نام خانوادگي
 آخرين مدرك تحصيلي و مرتبه و پايه علمي

 نوع همکاري
محل خدمت 

 فعلي

پژوهشي عنوان گروه 

 پيشنهادي
تمام 

 وقت

پاره 

 پايه مرتبه رشته و گرايش وقت

        پژوهشگر شاخص 1

2         

3         

4         

5         

 تکمیل شود. نامهآیین 5ماده مطابق  (4)بنداطالعات خواسته شده در این قسمتتذکر: 

  توضيح:

 .معرفی شودنامه آیین 5ماده  مطابق با پژوهشگر شاخصزم است از میان پژوهشگران معرفی شده یک نفر به عنوان ال -1

 معرفی شود. پژوهشگاه/رئیس دانشگاهتوسط یک تن به عنوان رئیس واحد  بطمرت از میان اعضای برجسته هیأت علمی -2

 ود.شپژوهشی یا دانشگاه متبوع نیست، محل خدمت اصلی ذکر  در مورد پژوهشگرانی که محل کار اصلی آنها واحد -3

 را به میزان الزم افزایش دهید. ی جدولسطرها ،در فایل الکترونیکی ،برای درج اسامی -4

اه که با حکم در مورد اعضای هیات علمی دانشگوقت درج شوند. وقت و پارهدر جدول فوق به ترتیب پژوهشگر شاخص، پژوهشگران تمام -5

 %( درج شود.50وقت )کنند در ستون پارهأموریت از سوی رئیس دانشگاه با گروه همکاری میم

 شامل:)فقط فايل الکترونيکي(  پژوهشگران معرفي شده مدارك

 اعضای پژوهشگرانی که % خدمت موظف پژوهشی برای50نامه مأموریت حداقل  -3 آخرین حکم استخدامی -2آخرین مدرک تحصیلی  -1

احد وبا حوزه فعالیت  )با برجسته نمودن موارد مرتبطرزومه تحقیقاتی پژوهشگر به زبان فارسی -3توسط رئیس دانشگاه  هیأت علمی هستند 

ا، از کارفرم شدهامهای انجپروژه حسن انجام کارگواهی + صفحه اول قرارداد پژوهشی مستندات رزومه )شامل:  -4 (wordفایل ) پژوهشی(

 (د بودندر صورت موجو)ثبت اختراع گواهی، ای که مقاله را به چاپ رسانده است+ صفحه اول مجله چاپ شده تاول مقاالصفحه 

 نمایید. رائهاسته شده پوشه الکترونیکی به نام پژوهشگر و به تفکیک مدارک خوامدارک اشاره شده برای هر پژوهشگر را در یک  -1 :1تذکر

 ه نمایید. ارائ نامهآیین قط منطبق با موارد خواسته شده درپژوهشگر را فمستندات رزومه هر  -2

 فرماييد. جدًا خوددارينامه از تغيير فرمت پرسش: 2تذکر

 

 

 

 

 

 :معاون پژوهش و فناورينام و نام خانوادگي 
 

 تاريخ و امضاء:


