)ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ (1391:

ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(

ﻻ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻫﻴﭻ ﻛﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻴﺴﺖ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺻﻔﺤﻪ


ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

1

ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

3

ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺳﺘﺎﻥ  /ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ

5

ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ

8

ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ) (Proposal

10

ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ

11

ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ )(Proposal

12

ﻛﺎﺭﺑﺮگ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ )(Proposal

22

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ

24

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ

28

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ

30

ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ

31

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ

32

ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻱ ﺟﻠﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ

33

ﻛﺎﺭﺑﺮگ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ

34

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

36

ﻣﻘﺪﻣﻪ
»ﭘﮋﻭﻫﺶ « ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺱﺕ .ﺑﻪ ﺟﺮﺃﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ) ﻣﺪ
ﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ( ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ »ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ « ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﺪﻣﺖ
ژﻭﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ »ﻋﻨﺼﺮپ

ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ«.

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ
ﺭﺍﻱ ﺍﻣﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ
ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺏ
ﺧﻮﺩ ﺩچﺍﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎ ،ﺍﺯ ﺣﻞ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ  ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ
ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ )ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ( ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮﺭﻛﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﺻﻠﻲ »ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﻏﻴﺮ
ﺭﺳﻤﻲ« ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ،ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﻝ »ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ« ﺍﺯ ﺳﻮﻱ
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ )ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ( ،ﻭ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﮔﺴﺘﺮﺵ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻔﻜﺮ ،ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﺭﻱ؛ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ضيوهناههتطکيلضورايپژوهصسازهاى 


هقذهه 
قَضاي دػٍّف ؾبظهبى ثِ هٌؾَض ؾيبؾت گصاضي ٍ ثطًبهِ ضيعي زض خْت ثْجَز ّيييت ىقبليت ٍ
ًْبزيٌِ ّطزى ىطٌّگ دػٍّف هحَضي زض ؾبظهبى تكْيل هي گطزز.
ساختار 
 ضئيؽ ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض (ضئيؽ قَضا) هقبٍى دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي (ًبيت ضئيؽ قَضا) هسيط ّل زىتط دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي(زثيطقَضا) هقبٍى آهَظـ هقبٍى ازاضي ٍ دكتيجبًي ضئيؽ هطّع تطثيت هطثي ٍ دػٍّف ّبي ىٌي ٍ حطىِ اي هسيط ّل زىتط حٍََي ٍ اهَض ثيي الولل هقبٍى دػٍّف زىتط دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي دٌح نبحت ًؾط ٍ فضَ ّيئت فلوي زاًكگبُ يب هإؾؿبت آهَظقي ٍ دػٍّكي زض ضقتتِ ّتبيهطتجظ ٍ آقٌب ثِ آهَظـ ّبي هْبضتي (ثِ ديكٌْبز زثيطقَضا ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا )
 زٍ ًيط اظ هسيطاى ّل اؾتبًي  /ؾتبزي (ثِ ديكٌْبز زثيطقَضا ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا ) تجصرُ  :1اظ اىطاز نبحت ًؾط حؿت هَضز زفَت ثِ فول ذَاّس آهس.
 تجصرُ  :2ثطاي افضبي قَضا اظ عطه ضئيؽ قَضا ثِ هست  1ؾبل حْن نبزض هي گطزز.

نحوهتطکيلجلسات 
 خلؿبت قَضاي دػٍّكي ّط هبُ يْجبض ثهَضت هٌؾن تكْيل هي گطزز. ضؾويت خلؿبت هٌَط ثِ حضَض ضئيؽ قَضا يب ًبئت ضئيؽ ٍ حضَض اّثطيتت ًؿتجي افضتب(⅔) قَضا ذَاّس ثَز.
 هحل تكْيل خلؿبت زض هقبًٍت دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي ؾبظهبى هي ثبقس.تجصرُ  : 1قَضا هي تَاًس ثِ ديكٌْبز ّط يِ اظ افضب ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا ،خلؿبت ىًَ القبزُ تكْيل زّس.

وظايف 
 تقييي ؾيبؾت ّبي دػٍّكي زض ضاؾتبي ؾٌس ضاّجطزي هْبضت ٍ ىٌبٍضي ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍحطىِ اي ّكَض
 تهَيت ثطًبهِ ّبيي ثِ هٌؾَض ثطاي تالـ ّوِ خبًجِ خْت تَؾقِ ٍ تقويٌ ىطٌّگ فلوي ت دػٍّكيزض حَظُ ّبي ؾتبزي ٍ اؾتبًي ؾبظهبى
 تسٍيي ٍ اٍلَيت ثٌسي ًيبظّبي دػٍّكي هلي ٍ اؾتبًي -اضظيبثي فٌبٍيي عطح ّبي دػٍّكي ديكٌْبزي هلي ٍ اؾتبًي
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 اضظيبثي عطح ّبي اٍليِ دػٍّكي اضائِ قسُ زض ؾغح هلي ٍ ثطضؾي نالحيت هدطيبى ٍ ًبؽطاى عطحّبي دػٍّكي
 اضظيبثي ّعيٌِ اًدبم عطح ّبي دػٍّف هلي ٍ اؾتبًي تقييي ّبضگطٍُ ّبي ترههي ثِ هٌؾَضاضظيبثي هَضَفبت ٍ فٌبٍيي دػٍّكي زض نَضت ًيبظ اضظيبثي ًتبيح توبهي عطح ّبي دػٍّكي هلي ٍ اؾتبًي ثطًبهِ ضيعي ثطاي ثطگعاضي ّوبيف ّب ٍ ًكؿت ّبي فلوي ت ترههي ٍ ًؾبضت ثط اخطاي آًْب اضظيبثي فولْطز ؾبالًِ ىقبليت ّبي دػٍّكي ؾتبزي ٍ اؾتبًي تَؾقِ ىقبليت ّبي فلوي ٍ زضآهسظا اظ عطيٌ دػٍّف -اضتجبط ثب هطاّع فلوي ٍ دػٍّكي زاذلي ٍ ذبضخي

هسينههاواعتبارهالي 
قَضاي دػٍّف ؾبظهبى تبثـ آييي ًبهِ هبلي هحبؾجبتي ٍ ٍبًَى هتسيطيت ذتسهبت ّكتَضي هتي ثبقتس.
افتجبض ىقبليت ّبي دػٍّكي (عطح ّبي دػٍّكي ،حٌ العحوِ ،حتٌ التحَيتٌ ٍ حتٌ حضتَض زض خلؿتِ)
ثهَضت ؾبليبًِ ٍ اظ هحل افتجبضات دػٍّكي اظ عطه ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ديف ثيٌي ٍ تتبهيي
هي گطزز .فالٍُ ثط ايي  ،ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى افتجبضات دػٍّكي ،قَضا هتي تَاًتس اظ عطيتٌ هتَاضزي
چَى خلت هكبضّت ّبي هبلي ٍ ًيع ىطٍـ ذسهبت دػٍّكي ًؿجت ثِ ّبّف ّعيٌِ ّبي دػٍّكي اٍسام
ًوبيس.
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ضيوهناههتطکيلدبيرخانهضورايپژوهصسازهاى 


هقذهه 
ثب تَخِ ثِ گؿتطزگي حيغِ ىقبليت ّبي قتَضاي دتػٍّف ؾتبظهبى زثيطذبًتِ قتَضاي دتػٍّف
ثوٌؾَض ثؿتط ؾبظي ثطاي تهوين گيطي ّبي ثْيٌتِ ،زض چتبضچَة ؾتبذتبض ٍ اذتيتبضات ،زض زىتتط
دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي تكْيل هي قَز.
ساختار 
 هسيط ّل زىتط دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي (ضئيؽ زثيطذبًِ) هقبٍى زىتط دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي (ًبئت ضئيؽ) زٍ ًيط ّبضقٌبؼ دػٍّف (زىتط دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي) يِ ًيط ّبضقٌبؼ هدطة آهَظـ ؾبظهبى زٍ ًيط هترهم ٍ نبحجٌؾط زض ضٍـ قٌبؾي دػٍّف ٍ آقٌب ثِ حَظُ ّبي هْبضتي تجصرُ  : 1حْن ضئيؽ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ثِ هتست يتِ ؾتبل تَؾتظ ضئتيؽ قتَضاي دتعٍّف نتبزض
هي گطزز.
 تجصرُ  :2اظ هكبٍضاى دػٍّكي ثط حؿت هَضز ثب ًؾط ضييؽ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف زفَت هي قَز.

 تجصرُ  : 3ثطاي ّليِ افضب زثيطذبًِ اظ عطه ضييؽ زثيطذبًِ ثِ هست يْؿبل حْن نبزض هي گطزز.

نحوهتطکيلجلسات 
 خلؿبت زثيطذبًِ هتٌبؾت ثب تقساز عطح ّبي دػٍّكي ٍ گعاضـ ّبي ؾتبزي  /اؾتبًي  /هطّتعتطثيت هطثي تكْيل هي قَز.
 ضؾويت خلؿبت ثب حضَض ضئيؽ زثيطذبًِ ً /بيت ضئيؽ ٍ ثب حضَض اّثطيت ًؿجي افضتب (⅔)ضؾويت ذَاّس يبىت.
 هحل تكْيل خلؿبت زض زىتط دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي ذَاّس ثَز.وظايف 
 زضيبىت ٍاضظيبثي ديكٌْبزُ ّبي دػٍّكي حَظُ ّبي ؾتبزي  /اؾتبًي  /هطّع تطثيتت هطثتي ٍدػٍّف ّبي ىٌي ٍ حطىِ اي اضؾبل ثِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى.
 هؿتٌس ؾبظي ّليِ اؾٌبز ٍ نَضتدلؿِ ّبي قَضاي دػٍّف ؾبظهبى. اثالك ههَثبت قَضا ٍ زؾتَض القول ّب ٍ قيَُ ًبهِ ّبي هطثَط ثِ ىقبليت ّبي دػٍّكي. تْيِ گعاضقبت هَضز ًيبظ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى. اضظيبثي ديكٌْبز ثَزخِ دػٍّف حَظُ ّبي ؾتبزي  /اؾتبًي  /هطّع تطثيت هطثتي ثتِ قتَضايدػٍّف ؾبظهبى.
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 ثطًبهِ ضيعي ثطاي ثطگعاضي ّبضگبُ ّبي دػٍّكي ٍ ًؾبضت ثط اختطاي آى ثتب ّوْتبضي هطّتعتطثيت هطثي.
 تقييي ؾبظ ٍ ّبض  ،ديگيطي ٍ ًؾبضت هؿتوط ثط ضًٍس ىقبليت ّبي دػٍّكي ؾتبزي ،اؾتتبًي ٍهطّع تطثيت هطثي ٍ ًيع ديگيطي ّبضثؿت آًْب.
 هؿتٌس ؾبظي ٍ اًتكبض يبىتِ ّبي دػٍّكي ثهَضت چْيسُ ًبهِ ٍ دػٍّف ًبهِ ّبي ىهتلي ٍزٍضُ اي.
 اضؾبل ديكٌْبزُ ّبي دػٍّكي ههَة ثِ هطاخـ شيهالح ثطاي اذص ّس هلي دطٍغُ. ديگيطي هَاضز اضخبفي اظ ؾَي ضئيؽ قَضا ٍ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى. اضظيبثي فولْطز ؾبالًِ ىقبليت ّبي دػٍّكي ؾتبزي ،اؾتبًي ٍ هطّع تطثيت هطثي. ثطضؾي ًحَُ اضايِ ذسهبت دػٍّكي ثِ ؾبيط ؾبظهبى ّب زض ظهيٌِ ّبي هطتجظ ثِ هٌؾَض تَؾقِىقبليت ّبي فلوي ٍ زضآهسظا.
 حوبيت اظ دػٍّف زاًكدَيي (دبيبى ًبهِ ٍ ضؾبلِ) ثب تَخِ ثِ ضَاثظ. قٌبؾبيي ٍ تكَيٌ دػٍّكگطاى ثطتط زض حَظُ زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبًي.هسينههاواعتبارهالي 
زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى ،تبثـ آييي ًبهتِ هتبلي هحبؾتجبتي ٍ ٍتبًَى هتسيطيت ذتسهبت
ّكَضي هي ثبقس .افتجبض ىقبليت ّبي دػٍّكي (عطح ّبي دػٍّكي ،حٌ العحوِ ،حٌ التحَيتٌ ٍ
حٌ حضَض زض خلؿِ) ثهَضت ؾبليبًِ ٍ اظ هحل افتجبضات دػٍّكي اظ عطه ؾبظهبى آهَظـ ىٌي
ٍ حطىِ اي ديف ثيٌي ٍ تبهيي هي گطزز .فتالٍُ ثتط ايتي ،ثتب تَختِ ثتِ هحتسٍز ثتَزى افتجتبضات
دػٍّكي ،هي تَاى اظ عطيٌ هَاضزي چت َى خلتت هكتبضّت ّتبي هتبلي ٍ ًيتع ىتطٍـ ذتسهبت
دػٍّكي ًؿجت ثِ ّبّف ّعيٌِ ّبي دػٍّكي اٍسام ًوبيس.
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ضيوهناههتطکيل ضورايپژوهصاستاى/هرکستربيتهربي


هقذهه 
ثِ هَخت ايي زؾتَض القول ازاضُ ّل آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّط اؾتبى  /هطّتع تطثيتت هطثتي زض
ضاؾتبي ؾيبؾت ّب ٍ ثطًبهِ ّبي ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض ًؿجت ثِ تكْيل قتَضاي
دػٍّف ثب اّساه ٍ ضَاثظ ظيط اٍسام هي ًوبيس:
 قٌبؾبيي هؿبئل ٍ هكْالت هطثَط ثِ اؾتبى ّبي تبثقِ گؿتطـ ىطٌّگ دػٍّف ٍ خلت هكبضّت ًيطٍّبي تَاًوٌس ثتطاي اًدتبم دتػٍّف زض ضاؾتتبيحل هؿبئل ٍ ثْجَز ّويت ٍ ّيييت ىقبليت ّبي ؾبظهبى
 اؾتيبزُ اظ اهْبًبت ٍ ؽطىيت ّبي هَخَز زض اهَض دػٍّكي هتٌبؾت ثب هأهَضيت ؾبظهبىساختار(استاى) 
 هسيط ّل اؾتبى (ضييؽ قَضا) هقبٍى آهَظـ ،دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي اؾتبى (ًبيت ضئيؽ قَضا) ّبضقٌبؼ دػٍّف ٍ ثطًبهِضيعي (زثيط دػٍّف) هقبٍى ازاضي دكتيجبًي ضئيؽ ازاضُ آهَظـ ،دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي اؾتبى يِ ًيط اظ ضؤؾبي هطاّع تبثقِ اؾتبى (ثِ ديكٌْبز زثيط قَضا ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا) يِ ًيط اظ هطثيبى (ثِ ديكٌْبز زثيط قَضا ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا) دٌح نبحتًؾط ٍ فضَ ّيئت فلوي زاًكگبُ يب هإؾؿبت آهَظقي ٍ دػٍّكتي زض ضقتتِ ّتبيهطتجظ ٍ آقٌب ثِ آهَظـ ّبي هْبضتي
 زٍ ًيط اظ ّبضقٌبؾبى ذجطُ زضٍى ؾبظهبًي (تطخيحب آقٌب ثب ضٍـ قٌبؾي دػٍّف)ساختار(هرکستربيتهربي) 
 ضئيؽ هطّع تطثيت هطثي (ضئيؽ قَضا) هقبٍى دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي (زثيط قَضا) هقبٍى ازاضي ٍ دكتيجبًي هقبٍى آهَظـ هؿئَل گطٍُ دػٍّف هطّع زٍ ًيط اظ هطثيبى هطّع ( ثِ ديكٌْبز زثيط قَضا ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا) دٌح نبحجٌؾط ٍ فضَ ّيئت فلوي زاًكگبُ يب هإؾؿتبت آهَظقتي ٍ دػٍّكتي زض ضقتتِ ّتبيهطتجظ ٍ آقٌب ثِ آهَظـ ّبي هْبضتي
 -زٍ ًيط ّبضقٌبؼ ذجطُ ٍ آگبُ هطّع تطثيت هطثي (تطخيحب آقٌب ثب ضٍـ قٌبؾي دػٍّف)
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 تجصرُ  :1حْن فضَيت ضئيؽ قَضاي دػٍّف اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي ثِ هتست يتِ ؾتبل تَؾتظ ضئتيؽ
ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض (ضئيؽ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى) ٍ احْبم افضتبي قتَضاي دتػٍّف اؾتتبى /

هطّع تطثيت هطثي ثِ هست يِ ؾبل تَؾظ ضئيؽ قَضاي دػٍّف اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي نبزض هي گطزز.
 تجصرُ  : 2اظ هكبٍضاى دػٍّكي ثط حؿت هَضز ثب ًؾط ضييؽ قَضاي دػٍّف زفَت هي قَز.

نحوهتطکيلجلسات 
 خلؿبت قَضاي دػٍّف اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي هبّبًِ ثهَضت هٌؾن تكْيل هي گطزز. خلؿبت هٌَط ثِ حضَض ضئيؽ قَضا  /زثيط قَضا ٍ حضَض اّثطيت ًؿجي افضب (⅔) ضؾتويتذَاّس يبىت .
 هحل تكْيل خلؿبت زض زىتط هسيط ّل اؾتبى  /زىتط ضيبؾت هطّع تطثيت هطثي هي ثبقس.تجصرُ  : 1قَضا هي تَاًس ثِ ديكٌْبز ّط يِ اظ افضب ٍ تهَيت ضئيؽ قَضا ،خلؿبت ىًَ القبزُ تكْيل زّس.

وظايف 
 تسٍيي ٍ اٍلَيت ثٌسي ًيبظّبي دػٍّكي ثط اؾبؼ ؾتٌس ضاّجتطزي هْتبضت ٍ ىٌتبٍضي ٍ اضؾتبل ثتِزثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى.
 خصة ًيطٍّبي هترهم ٍ هَؾؿبت فلوي ٍ دػٍّكي هقتجط ٍ هتطتجظ ٍ هكتبضّت آًْتب زض اًدتبمىقبليت ّبي دػٍّكي ٍ هْبضت آهَظي.
 اضظيبثي عطح ّبي دػٍّكي زضيبىتي ٍ اضايِ ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى . ًؾبضت ثط هطاحل اخطايي دػٍّف. هؿتٌس ؾبظي ٍ اًتكبض ًتبيح دػٍّف ّب ٍ ّبضثؿت آًْب زض ثطًبهِ ضيعي ٍ اضايِ گتعاضـ ثتِ زثيطذبًتِقَضاي دػٍّف ؾبظهبى.
 ثطًبهِ ضيعي ًكؿت ّبي فلوي ت ترههي ههَة قَضاي دػٍّف ؾبظهبى ٍ ًؾبضت ثط اخطاي آًْب. ثطضؾي ًحَُ اضايِ ذسهبت دػٍّكي ثِ ؾبيط ؾبظهبًْب زض ظهيٌِ ّبي هطتجظ ثِ هٌؾَض تَؾتقِ ىقبليتتّبي فلوي ٍ زضآهس ظا.
 ًؾبضت ثط ثطگعاضي ّوبيف ّبي اضايِ يبىتِ ّبي دػٍّكي ثتب ّوتبٌّگي زثيطذبًتِ قتَضاي دتػٍّفؾبظهبى.
 ثطآٍضز ثَزخِ ؾبالًِ هَضز ًيبظ دػٍّف ٍ ديكٌْبز ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى. فَس ٍطاضزاز دػٍّف ثب هدطيبى ٍ ًبؽطاى. اضظيبثي هَبلِ ّب ّ ,تبة ّب ٍ ًَآٍضي ّبضٌّبى ٍ اضؾبل ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف. اضايِ گعاضـ ديكطىت ىقبليت ّبي دػٍّكي ّط ؾِ هبُ يْجبض ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى. حوبيت الظم ثطاي اًدبم عطح ّبي دػٍّكي تَؾظ ّبضقٌبؾبى ٍاخس قطايظ زضٍى ؾبظهبًي. ثؿتط ؾبظي هٌبؾت ثطاي تَليس آثبض ٍ اًتكبضات فلوي – هْبضتي زض زضٍى ؾتبظهبى زض ٍبلتت هَبلتِ ٍّتبة.
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هسينههاواعتبارهالي 
قَضاي دػٍّف اؾتبى /هطّع تطثيت هطثي تتبثـ آيتيي ًبهتِ هتبلي هحبؾتجبتي ٍ ٍتبًَى هتسيطيت
ذسهبت ّكَضي هي ثبقس .افتجبض ىقبليت ّبي دػٍّكي (عطح ّبي دػٍّكي ,حتٌ العحوتِ ,حتٌ
التحَيٌ ٍ حٌ حضَض زض خلؿِ) ثهَضت ؾبليبًِ ٍ اظ هحل افتجبضات دػٍّكي اظ عتطه ؾتبظهبى
آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ديف ثيٌي ٍ تأهيي هي گطزز .فالٍُ ثط ايتي ،ثتب تَختِ ثتِ هحتسٍز ثتَزى
افتجبضات دػٍّكي ،قَضا هي تَاًس اظ عطيٌ هَاضزي چَى خلت هكبضّت ّبي هبلي ٍ ًيع ىتطٍـ
ذسهبت دػٍّكي ًؿجت ثِ ّبّف ّعيٌِ ّبي دػٍّكي اٍسام ًوبيس.
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ضيوهناههاعطايکوکهاليبهاجرايپاياىناهههايکارضناسيارضذورسالههايدکتري 

هقذهه 
ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض زض ضاؾتبي تحٌَ ضؾبلت ،اّساه ٍ هبهَضيت ّتبي ذتَز،
دبيبىًبهِ ّبي ّبضقٌبؾي اضقس ٍ ضؾبلِ ّبي زّتطي ضا زض هحَضّب ٍ هَضَفبت هَضز ًيتبظ هتَضز
حوبيت ٍطاض هي زّس.
اهذاف 
 گؿتطـ اضتجبط فلوي هيتبى ؾتبظهبى آهتَظـ ىٌتي ٍ حطىتِ اي ّكتَض ٍ زاًكتگبّْب ٍ ؾتبيطهَؾؿبت آهَظقي ٍ دػٍّكي
 تؿْيل زض اخطاي دبيبى ًبهِ ّبي ّبضقٌبؾي اضقس ٍ ضؾبلِ ّبي زّتطي هتطتجظ ثتب هؿتبئل حتبئعاٍلَيت ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض
ضرايط 
 هتَبضي ثبيس زاًكدَي ّبضقٌبؾي اضقس ٍ زّتطي زض زاًكتگبّْبي هتَضز تأييتس ٍظاضت فلتَم،تحَيَبت ٍ ىٌبٍضي ثبقس.
 دبيبى ًبهِ ّب ٍ ضؾبلِ ّبيي هكوَل ثطذَضزاضي اظ ّوِ هبلي هي قًَس ِّ هَضَؿ آًْتب فتالٍُثط تأييس تَؾظ زاًكگبُ شيطثظ ثِ تهَيت قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتتبى  /هطّتع تطثيتت هطثتي
ضؾيسُ ثبقس.
 ّليِ ّبضٌّبى توبم ٍٍت زاًكدَ (ضؾوي  ،ديوبًي ٍ ،طازازي ٍ حتٌ التتسضيؽ) ؾتبظهبى ثتب ًؾتطقَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي ثب ضفبيت ضَاثظ هتي تَاًٌتس اظ هعايتبي ايتي
عطح ثْطُ هٌس گطزًس.
سقفحوايتهالي 
 دبيبى ًبهِ ّبي ّبضقٌبؾي اضقس ٍ ضؾبلِ ّبي زّتطي ههَة ثِ تطتيت تتب ؾتَو 20/000/000ضيبل ٍ  30/000/000ضيبل اظ عطيٌ فَس ٍطاضزاز افتجبض زضيبىت ذَاٌّس ًوَز.
 اظ افتجبض ههَة  75زضنس هتقلٌ ثِ زاًكدَ 15 ،زضنس هتقلٌ ثتِ اؾتتبز ضاٌّوتب ٍ  10زضنتسهتقلٌ اؾتبز  /اؾبتيس هكبٍض هي ثبقس.
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نحوهپرداختوضرايطتسويهحساب 

 اًدبم ّبهل دبيبى ًبهِ  /ضؾبلِ ٍ اضائِ زٍ ًؿرِ اظ آى ثِ هطخـ تهَيت ٌٌّسُ .شّط فجبضت ( اييدبيبى ًبهِ  /ضؾبلِ ثب حوبيت هبلي ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكتَض اًدتبم قتسُ اؾتت) زض
نيحِ فٌَاى ًؿد اضائِ قسُ العاهي اؾت .
 اؾترطاج ٍ تْيِ يِ هَبلِ فلوي ت دػٍّكي ثتب ضفبيتت چتبضچَة (نتيحِ ٍ )35اضائتِ آى ثتِهطخـ تهَيت ٌٌّسُ ٍ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى.
 افتجبض ههَة عطح ثط اؾبؼ ٍطاضزاز دؽ اظ ثطگتعاضي خلؿتِ زىتبؿ اظ دبيتبى ًبهتِ  /ضؾتبلِ زضزاًكگبُ ٍ ّوچٌيي ثطگعاضي خلؿِ اضائِ گعاضـ دبيبًي دبيتبى ًبهتِ  /ضؾتبلِ زض هحتل هتَضز ًؾتط
هطخـ تهَيت ٌٌّسُ ،دطزاذت هي گطزز.
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رونذ ارزيابياولويتهاوپيطنهادههايپژوهطي( )Proposal
 )1زض اضظيبثي ٍ تقييي اٍلَيت ّبي دػٍّكي ،الظم اؾت ًيبظّبي دػٍّكي زض قَضاي دػٍّف اؾتتبى  /هطّتع تطثيتت
هطثي ثطضؾي ٍ تقييي ٍ ثطاي تهَيت ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى اضؾبل گطزز.
 )2زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف اٍلَيت ّبي دػٍّكي ضا دؽ اظ اضظيبثي ثِ هٌؾَض تهتَيت ًْتبيي ثتِ قتَضاي دتػٍّف
ؾبظهبى اضؾبل هي ٌّس.
ً )3يبظّبي دػٍّكي حَظُ ؾتبزي ،تَؾظ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى اضظيبثي ٍ ثطاي تهَيت ًْبيي ثِ قتَضاي
دػٍّف ؾبظهبى اضؾبل هيقَز.
ً ) 4يبظّبي دػٍّكي اضؾبلي زض قَضاي دػٍّف ؾبظهبى هغطح ٍ زض نَضت تهَيت ثِ فٌَاى اٍلَيت ّبي دػٍّكي
ههَة ،اثالك هي گطزز.
 ) 5اٍلَيت ّبي دػٍّكي ههَة تَؾظ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى ٍ قَضاي دتػٍّف اؾتتبى  /هطّتع تطثيتت
هطثي ىطاذَاى هي گطزز.
 ) 6دؽ اظ اًدبم ىطاذَاى ،ديكٌْبزُ ّبي زضيبىتي زض قتَضاي دتػٍّف ؾتبظهبى  /اؾتتبى  /هطّتع تطثيتت هطثتي هتَضز
اضظيبثي ٍطاض هي گيطز .زض ذهَل زاٍضي ديكٌْبزُ ّب ،هَاضز ظيط ثبيس لحبػ گطزز:
 زاٍض زاضاي حساٍل هسضُ تحهيلي ّبضقٌبؾي اضقس ثب ترهم هتَضز ًؾتط ٍ آقتٌب ثتِ ضٍـ قٌبؾتي دػٍّكتي ٍآهَظـ ّبي هْبضتي ثبقس .
 تقساز زاٍضاى ثطاي اؽْبض ًؾط زض ذهَل ّط ديكٌْبزًُ 2 ،يط اؾت ِّ زض نَضت هنبيطت آضاي ايتي زٍ ،ديكتٌْبزُثبيس ثِ زاٍض ؾَم اضخبؿ قَز.
 افضب قَضاي دػٍّف ؾبظهبى /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي هي تَاًس ثقٌَاى زاٍض اًتربة قًَس. )7ثقس اظ زضيبىت ًؾطات زاٍضاى ،الظم اؾت ًؾطات آًْب خوـ ثٌسي گطزز ٍ دتؽ اظ تأييتس قتَضاي دتػٍّف اؾتتبى /
هطّع تطثيت هطثي ،ثِ ّوطاُ ديكٌْبزُ ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى اضؾبل گطزز.
 ) 8زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى ديكٌْبزُ ّبي دػٍّكي ضا ثطاي تهَيت ًْبيي ثِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى اضؾتبل
هي ٌّس.
 ) 9ديكٌْبزُ ّبي دػٍّكي ؾتبزي ًيع دؽ اظ زضيبىت ًؾطات زاٍضاى ٍ خوـ ثٌسي ًؾتطات آًْتب ،تَؾتظ زثيطذبًتِ ثتِ
قَضاي دػٍّف ؾبظهبى ثطاي تهَيت ًْبيي اضائِ هي گطزز.
 )10ديكٌْبزُ ّبي دػٍّكي زضيبىتي ثكطح شيل هَضز تهوين گيطي ٍطاض هي گيطز :
 زض نَضت تأييس ،دؽ اظ اذص ّس هلي دطٍغُ ثِ نَضت ّتجي اًقَبز ٍطاضزاز ثب هدطي ٍ ًبؽط ثِ هطخـ اضؾتبل ٌٌّتسُافالم هي گطزز.
 زض نَضت فسم تأييس ,هَضَؿ ثِ عَض ّتجي ثِ هطخـ اضؾبل ٌٌّسُ افالم هي گطزز. -چٌبًچِ ديكٌْبزُ ًيبظ ثِ انالحبت زاقتِ ثبقس هَضَؿ ثطاي انالح ثِ هطخـ اضؾبل ٌٌّسُ افالم

هي گطزز .زض

نَضت اًدبم انالحبت ٍ تأييس قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي ٍ اذص ّس هلتي دتطٍغُ ٍ،تطاضزاز
دػٍّف ثطاي اخطاي عطح ثب هدطي ٍ ًبؽط هٌقَس ذَاّس قس.
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رونذهذيريتونظارتبرطرحهايپژوهطيدرحالاجرا


 )1دؽ اظ فَس ٍطاضزاز دػٍّف ،تبضيد اًقَبز ٍطاضزاز ثِ فٌَاى تبضيد قطٍؿ عطح ثِ حؿبة هي آيس.
 )2ثطاي ًؾبضت ثط عطح ّبي دػٍّكيٍ ،طاضزاز ًؾبضت ثب يِ ًبؽط هٌقَس هي گطززً .بؽط ثبيس:
 زاضاي حساٍل هسضُ ّبضقٌبؾي اضقس ثَزُ ٍ تطخيحبً فضَ ّيئت فلوي زاًكگبُ ثبقٌس. زاضاي تدطثِ فلوي ٍ دػٍّكي زض حَظُ عطح ههَة ثبقس. ثب آهَظقْبي هْبضتي آقٌب ثبقس. ذبضج اظ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي ثبقس. )3نالحيت ًبؽط ثبيس ثِ تأييس قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي ثطؾس.
 )4ىطم هكرهبت ًبؽط ،دؽ اظ تْويل ٍ تأييس قَضاي دػٍّف اؾتبى  /هطّع تطثيتت هطثتي ،ثتِ زثيطذبًتِ
قَضاي دػٍّف ؾبظهبى اضؾبل گطزز.
ً )5بؽطاى عطح ّبي ؾتبزي تَؾظ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى تأييس هيقًَس.
 )6هجلل ٍطاضزاز ًؾبضت  10زضنس هجلل ّل ٍطاضزاز دػٍّف اؾت.
 )7الظم اؾت ثطاي ٌّتطل ثْتط عطح ،خسٍل تْويل قسُ هطاحل اخطا ٍ ثطًبهِ ظهبًي عطح ثتِ زٍتت هتَضز
ثطضؾي ٍطاض گيطز .ثب تَخِ ثِ ظهبًجٌسي ٍ زضنس تَطيجي ديكطىت ّبض ،ثبيؿتي گعاضـ ّتجي ديكتطىت ّتبض
ّط هطحلِ اظ هدطي زضيبىت گطزز.
 )8دؽ اظ زضيبىت گعاضـ ّتجي ّط هطحلِ  ,يِ ًؿرِ اظ گعاضـ ثطاي ثطضؾي ٍ انالح ٍ تقيتيي زضنتس
ديكطىت ّبض ثِ ًبؽط اضؾبل هي گطزز.
 )9چٌبًچِ گعاضـ ديكطىت ّبض هَضز تأييس ًبؽط ثبقس ،اٍ زضنس ديكطىت ّبض ضا تقييي ًوتَزُ ٍ ثهتَضت
ّتجي افالم هي ًوبيس .زض نَضتي ِّ ًؾط ًبؽط هجٌي ثط انالح عطح ثبقس هي ثبيؿت ًؾطات انالحي ذَز
ضا ّتجبً افالم ًوبيس.
 )10دؽ اظ ثجت ًؾطات ًبؽط زض دطًٍسًُ ،ؾطات خْت ضىـ ًَاٍم ثِ هدطي اضؾبل هي قَز .گعاضـ دؽ
اظ افوبل انالحبت تَؾظ هدطي فَزت زازُ هي قَز  .گعاضـ انالحي ثطاي تقييي زضنس ديكطىت ّبض
ثِ ًبؽط اضخبؿ هي گطزز.
 )11دؽ اظ عي هطاحل ىًَ ثب اؾتٌبز ثِ ًؾط ًبؽط ،زضنس ديكطىت ّبض ثِ ٍاحس هبلي افتالم هتي قتَز تتب
دطزاذت حٌ العحوِ هدطي ٍ ًبؽط زض آى هطحلِ اًدبم گيطز.
 )12الظم اؾت ّط يِ اظ هطاحل عطح ثب تطتيت شّط قسُ زض ديكٌْبزُ ٌّتطل گطزز تتب گتعاضـ ثتط اؾتبؼ
ظهبى ثٌسي عطح ،ثِ هطحلِ گعاضـ ًْبيي ثطؾس.
 )13ثب تَخِ ثِ هيبز ٍطاضزاز ،هدطي هَؽو اؾت ثتط اؾتبؼ زضنتسّبي ديكتطىت ّتبض هتَضز تَاىتٌ زض
ديكٌْبزُ ٍ عجٌ ًؾط قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي زض خلؿبت گعاضـ عطح قطّت

ٍ اٍسام ثِ اضائِ گعاضـ ًوبيس.
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نحوهتنظينپيطنهادهپژوهطي ()Proposal

مبرثره تْيِ پيطٌْبدُ پژٍّطي
()Proposal

ػٌَاى ثِ فبرسي
..........................................................................ة...........................................
........................................................................................................................
ػٌَاى ثِ اًگليسي
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هجري
مذ پژٍّص
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راهنوايتکويلپيطنهادهپژوهطي 

 ثطاي اضائِ ديكٌْبزُ دػٍّكي ،ىطم ديَؾت ضا دؽ اظ تْويل ،زض ًطم اىعاض  Wordتبيخ ًوَزُ ،ؾِ ًؿترِ اظآى ضا ّوطاُ ثب لَح ىكطزُ هطثَعِ ثِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي اضؾبل ىطهبييس.
 اگط ديكٌْبز زٌّسُ يِ ًيط ثبقس ،ثقٌَاى هدطي دػٍّف هقطىي گتطزز ٍ زض ميتط ايٌهتَضت يْتي اظ ديكتٌْبززٌّسگبى ثقٌَاى هدطي دػٍّف هقطىي قَز.
 هدطي دػٍّف دؽ اظ قطٍؿ دػٍّف ثبيس ثط اؾبؼ تََين ظهبى ثٌسي قسُ ،گعاضـ ديكطىت ّبض ضا ثِ قَضايدػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّعتطثيت هطثي اضؾبل زاضز.
 هدطي دػٍّف ثبيس دؽ اظ ذبتوِ دػٍّف ،گعاضـ ّبهل آى ضا زض ؾِ ًؿترِ ثتِ قتَضاي دتػٍّف ؾتبظهبى /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي تحَيل زّس ٍ دؽ اظ تأييس ًؿجت ثِ نحبىي آى اٍسام ًوبيس.
 زض نَضت اًتكبض ًتبيح حبنلِ اظ دػٍّف ،هدطي هَؽو اؾت ؾِ ًؿرِ اظ هَبالتّ ،تتت يتب گتعاضـ ّتبيهطثَعِ ضا ثِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّعتطثيت هطثي اضؾبل زاضز.
 ّط گًَِ تنييط زض هَضز هدطي ٍ ّوْبضاى دػٍّف ٍ ّوچٌيي تنييط زض اٍالم ّعيٌِ ٍ توسيتس ظهتبى دتػٍّف ٍميطُ ،هٌَط ثِ تهَيت قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّعتطثيت هطثي ذَاّس ثَز.
1ـ خالصِ اطالػبت پيطٌْبدُ پژٍّطي
1ت1ت فٌَاى دػٍّف ظثبى ىبضؾي:
2ت1ت فٌَاى دػٍّف ظثبى اًگليؿي:
3ت1ت ًَؿ دػٍّف :ثٌيبزي ّ بضثطزي  تَؾقِ اي 
4ت1ت هست اخطاي دػٍّف:
5ت1ت افتجبض ّل هَضز زضذَاؾت:
6ت1ت تبضيد اضائِ ديكٌْبز دػٍّف:
7ت1ت هست اخطاي دػٍّف:
2ـ هطخصبت هجري
1ت2ت ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي:
2ت2ت زضخبت فلوي ٍ ؾَاثٌ تحهيلي:
درجِ تحصيلي

رضتِ تحصيلي

داًطگبُ

ًبم مطَر

سبل دريبفت

ّبضقٌبؾي
ّبضقٌبؾي اضقس
زّتطا
2ت2ت ًكبًي ٍ تليي هحل ّبض:
2ت2ت ًكبًي ٍ تليي هٌعل:
3ت2ت ؾَاثٌ قنلي ٍ تدطثي:
رديف

سوت ٍ ًَع مبر

ًبم هَسسِ

ضْر – مطَر

ضرٍع ٍ خبتوِ فؼبليت

14
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4ت2ت ؾَاثٌ دػٍّكي
1ت4ت2ت هَبالت چبح قسُ:
تبريخ اًتطبر

ػٌَاى هقبلِ

ضوبرُ

جلذ

ًبم هجلِ

2ت4ت2ت ّتبة ّبي چبح قسُ:
تبريخ اًتطبر

ػٌَاى متبة

تأليف  /ترجوِ

ًبضر

3ت4ت2ت عطح ّبي دػٍّكي زض حبل اخطا يب اًدبم قسُ تَؾظ هدطي (هطثَط ثِ ّويي هَضَؿ):
ػٌَاى

هجري

ّونبر

سبل ضرٍع

هَسسِ طرف قرارداد

ٍضؼيت طرح

4ت4ت2ت ؾبيط عطح ّبي دػٍّكي زض حبل اخطا يب اًدبم قسُ تَؾظ هدطي:
ػٌَاى

هجري

ّونبر

سبل ضرٍع

هَسسِ طرف قرارداد

ٍضؼيت طرح

5ت2ت هكرهبت ّوْبضاى انلي دػٍّف:
رديف
1
2
3
4
5

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًَع هسئَليت

هذرك تحصيلي

هرتجِ ػلوي

اهضبء

شيوه نامه ي پژوهش در سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور

3ـ هطخصبت هَضَػي پژٍّص
1ت3ت ثيبى هؿئلِ ٍ ضطٍضت اًدبم دػٍّف:

15
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2ت3ت ديكيٌِ دػٍّف

16
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3ت3ت اّساه دػٍّف
1ت3ت3ت ّسه ّلي

2ت3ت3ت اّساه ٍيػُ
1ت
2ت
3ت
4ت
5ت
4تت 3ىطضيِ ّب يب ؾإاالت دػٍّف
1ت
2ت
3ت
4ت
5ت
5ت3ت ضٍـ قٌبؾي دػٍّف
1ت5ت3ت ضٍـ دػٍّف

2ت5ت3ت خبهقِ ٍ ًوًَِ آهبضي

1ت2ت5ت3ت حدن ًوًَِ ٍ ضٍـ ًوًَِ گيطي

17
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3ت 3-5اثعاضّبي دػٍّف

1ت3ت5ت3ت ضٍـ ثطضؾي ضٍايي ٍ دبيبيي اثعاضّبي دػٍّف

 2ت  3ت 5ت3ت ضٍـ تحليل زازُ ّب

18
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6ت3ت ضٍـ اًدبم دػٍّف (قيَُ اخطايي هطاحل دػٍّف)

19
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7ت3ت ثطًبهِ ظهبًي اخطاي دػٍّف:
سبل

تبريخ

هبُ

هراحــ
اجـــراي

اٍل

پژٍّص

دٍم

1

3

2

4

5

6

7

9

8

10

11

12

تقريجي

ًحَُ

گسارش

گسارش

پيطرفت

ًتبيج

مبر

4ـ ثرآٍرد ّسيٌِ ّب
1ت4ت ّعيٌِ ّبي دطؾٌلي (ثط اؾبؼ ضَاثظ آئيي ًبهِ ّبي دػٍّكي):
ًبم ٍ ًبم

ًَع هسٍَليت در

سبػبت مبر

هذت

حق السحوِ (ّر سبػت

خبًَادگي

پژٍّص

در هبُ

ّونبري

ثِ ريبل)

ّسيٌِ م
(ريبل)

جوغ م ريبلي
2ت4ت ّعيٌِ هَاز ٍ لَاظم ههطىي:
ًَع

تؼذاد ( هقذار)

قيوت ٍاحذ

ّسيٌِ م (ريبل)

جوغ م ريبلي
3ت4ت ّعيٌِ هَاز ٍ لَاظم ؾطهبيِ اي:
ًَع

تؼذاد ( هقذار)

جوغ م ريبلي
4ت4ت ّعيٌِ ّبي هؿبىطت

قيوت ٍاحذ

ّسيٌِ م (ريبل)
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هجذا

هقصذ

ًَع ٍسيلِ

تؼذاد

ّسيٌِ اقبهت

ّسيٌِ رفت ٍ آهذ

ًقليِ

افراد

(ريبل)

(ريبل)

ّسيٌِ م (ريبل)

جوغ م ريبلي
5ت4ت ؾبيط ّعيٌِ ّب (تبيخ ،تْثيط اٍضاً ،چبح ،فْؽ ،اؾاليس ،نحبىي ٍ )....
ضرح

ّسيٌِ م (ريبل)

جوغ م ريبلي
4-6ـ جوغ م ّسيٌِ ّب
ًَع ّسيٌِ
ّعيٌِ دطؾٌلي
ّعيٌِ ّبي هَاز ٍ لَاظم ههطىي
ّعيٌِ ّبي هَاز ٍ لَاظم ؾطهبيِ اي
ّعيٌِ ّبي هؿبىطت
ؾبيط ّعيٌِ ّب
جوغ م ريبلي
ًبم ًٍبم ذبًَازگي هدطي دػٍّف:
تبضيد تْويل ىطم:
تبضيد تحَيل ثِ زثيطذبًِ قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /قَضاي دػٍّف اؾتبى /هطّعتطثيت هطثي:
تبضيد ثطضؾي زضقَضاي دػٍّكي:
تبضيد اضخبؿ ثِ زاٍضي:
تبضيد اضخبؿ ثِ هدطي ثطاي انالح دػٍّف:
تبضيد تهَيت ًْبيي زض قَضا:
تبضيد اًقَبز ٍطاضزاز ثب هدطي ٍقطٍؿ هطاحل اخطايي دػٍّف:

جوغ م ريبلي
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کاربرگارزيابيپيطنهادهپژوهطي ()Proposal
هطخصبت ملي پيطٌْبدُ پژٍّطي ()Proposal
فٌَاى
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ديكٌْبز زٌّسُ
رديف

ضبخص هَرد ارزيبثي

ضؼيف   1ػبلي 5

1

هؿتٌس ثَزى

1

2

3

4

5

2

نطاحت ٍ ضٍقٌي

1

2

3

4

5

اّويت ٍ ضطٍضت هؿئلِ

1

2

3

4

5

4

ّبضثطزي ثَزى اّساه

1

2

3

4

5

5

ٍبثل ٍنَل ثَزى اّساه

1

2

3

4

5

6

ضٍقٌي ٍ نطاحت

1

2

3

4

5

آظهَى دصيطي

1

2

3

4

5

ّوبٌّگي ثب هَضَؿ

1

2

3

4

5

هٌغَي ثَزى

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ًحَُ تْيِ

1

2

3

4

5

تٌبؾت ثب هتنيطّب

1

2

3

4

5

ًحَُ ثطضؾي ضٍايي ٍ دبيبيي

1

2

3

4

5

14

تدعيِ ٍ تحليل زازُ ّب

1

2

3

4

5

15

ظهبًجٌسي عطح

1

2

3

4

5

تٌبؾت هٌبثـ ثب هَضَؿ دػٍّف

1

2

3

4

5

تبظگي هٌبثـ

1

2

3

4

5

ضفبيت انَل ًگبضـ ىبضؼ

1

2

3

4

5

عجَِ ثٌسي هَضَفي ٍ اًؿدبم

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ؾَاثٌ ّبضي ٍ دػٍّكي

1

2

3

4

5

ضقتِ ٍ هسضُ تحهيلي

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

7
8

تجييي هؿئلِ

ؾإاالت ٍ ىطضيِ ّب

9
10

هقطىي هتنيطّب ٍ اضايِ تقبضيو فوليبتي

11
12

اثعاض اًساظُ گيطي

13

16
17
18

هٌبثـ هَضز اؾتيبزُ

ّليبت

19
20
21
22
23

هغبلت
هيعاى ديف ثيٌي زضؾت ٍ هٌبؾت ّعيٌِ ّب
تَاًوٌسي دػٍّكگط

ّيييت ّوْبضاى عطح
جوغ م
اهتيبز ًْبيي
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ًظر ًْبيي ارزيبة پيطٌْبدُ پژٍّطي ()Proposal
ػبلي

خَة

هتَسط

ضؼيف









اهضب

جذٍل راٌّوبي ارزيبثي پيطٌْبدُ پژٍّطي ()Proposal
درجِ

حذامثر اهتيبز

ػبلي

خَة

هتَسط

ضؼيف

زضنس

100

ثيكتط اظ %90

%75 - %90

%50 - %75

ّوتط اظ %50

ًوطات

115

ثيكتط اظ 99

82-99

55-82

ّوتط اظ 55

تَصيِ ّبي مبرثردي ارزيبة پيطٌْبدُ پژٍّطي (:)Proposal
-1
-2
-3
-4

هطخصبت ارزيبة پيطٌْبدُ پژٍّطي ()Proposal
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي
آذطيي هسضُ
ضقتِ تحهيلي
قنل
آزضؼ
تليي
ايويل
قوبضُ حؿبة
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قرارداداجرايطرحپژوهص 
ايي ٍطاضزاز ثيي ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض /ازاضُ ّل اؾتبى  /هطّتع تطثيتت هطثتي ثتِ
ًوبيٌسگي آٍبي  ِّ ......................اظ ايي دؽ ّبضىطهب ًبهيسُ هي قَز اظ يِ عتطه ٍ آٍتب  /ذتبًن
 ......................ىطظًتتتتس  ......................زاضاي قتتتتوبضُ قٌبؾتتتتٌبهِ  ......................نتتتتبزضُ اظ
 ِّ ......................اظ ايي دؽ هدطي ًبهيسُ هي قَز اظ عطه زيگط ،ثِ قطح هَاز ٍ هٌسضخبت ظيط
هٌقَس هي قَز:
هبدُ 1ـ هَضَع قرارداد
1ت1ت هَضَؿ ٍطاض زاز فجبضتؿت اظ اًدبم عطح دػٍّكي ثب فٌَاى  ......................هغبثٌ ثب ديكٌْبزُ
( ِّ )Proposalتَؾظ هدطي تْويل ٍاهضب گطزيتسُ (ديَؾتت ٍتطاضزاز) ٍ ثتط اؾتبؼ ههتَثِ
هَضخ  ......................قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي اخطا هي گطزز.
هبدُ 2ـ هذت اًجبم قرارداد
1ت2ت هست اًدبم ٍطاضزاز ثطاثط ثب  ......................هبُ اؾت ِّ قطٍؿ آى دؽ اظ فَس ٍطاضزاز ثتَزُ ٍ
هطاحل انلي ٍ ظهبى ثٌسي ديكطىت ّبض هغبثٌ ثب ديكٌْبزُ ديَؾت هي ثبقس.
هبدُ 3ـ هجلغ قرارداد
1ت3ت هجلل ّل ايي ٍطاضزاز ...................ضيبل اؾت ِّ دؽ اظ ّؿط ّؿَضات ٍبًًَي هغبثٌ ثب ٍَاًيي
ٍ هَطضات هَخَز (هٌسضج زض هبزُ  7ايي ٍطاضزاز) ،ثِ قطح هبزُ  4ثِ هدطي دطزاذت هي قَز.
هبدُ 4ـ هراح پرداخت
1ت4ت ّبضىطهب ثِ زضذَاؾت هدطي  %25اظ هجلل ٍطاضزاز ضا ثِ فٌتَاى دتيف دطزاذتت ثتسٍى ّؿتط
ّؿَض ٍبًًَي زض هَبثل تضويي هقتجط (هَضز ًؾط اهَض هبلي) ،ثِ هٌؾَض آهبزُ ؾبظي اخطاي عطح ،ثِ
هدطي دطزاذت هي ٌّس .ايي هجلل ٌّگبم دطزاذت اٍؿبط ٍطاضزاز ثِ تٌبؾت ّؿط ٍ تضويي هدتطي
ثِ ّوبى ًؿجت آظاز هي قَز.
2ت4ت ًَثت ّبي ثقسي دطزاذت زض اًتْبي ّط هطحلِ ثتط اؾتبؼ هطاحتل شّتط قتسُ زض ديكتٌْبزُ
هتٌبؾت ثب ديكطىت ّبض ٍ تبئيس آى تَؾظ ًبؽط ٍ ّبضىطهب ٍبثل دطزاذت ذَاّس ثَز..
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هبدُ 5ـ تضويي حسي اًجبم مبر
1ت5ت ثطاي حهَل اعويٌبى اظ حؿي اًدبم ّبض  % 5اظ ّتل هجلتل ٍتطاضزاز ًتعز ّبضىطهتب ثتِ فٌتَاى
تضويي ًگْساضي هي قَز ِّ دؽ اظ اًدبم ثٌس  7-1ثِ هدطي دطزاذت ذَاّس قس.
2ت5ت هدطي هَؽو اؾت ِّ ثط اؾبؼ  %100 ٍ %75 ، % 50ديكطىت ّبض ثتط عجتٌ ًؾتط قتَضاي
دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثي زض خلؿبت ٌّتتطل عتطح قتطّت ٍ اٍتسام ثتِ اضائتِ
گعاضـ ًوبيس.
هبدُ 6ـ سبير ّسيٌِ ّب
1ت6ت هدطي ّليِ ّعيٌِ ّبي دطؾٌلي ،ذسهبتي ازاضي ،فلوي ،فولي ٍ ميطُ ضا دطزاذت هي ًوبيتس
ٍ ّبضىطهب ّيچگًَِ تقْسي ثِ خع آًچِ زض هبزُ  3آهسُ ًرَاّس زاقت.
هبدُ 7ـ مسَرات قبًًَي
1ت7ت هبليبت ٍ ؾبيط ّؿَضات ٍبًًَي زض ّط هطحلِ اظ عتطح ثطاثتط هَتطضات ٍ ٍتَاًيي خوْتَضي
اؾالهي ايطاى اظ آى ّؿط ذَاّس قس .
2ت7ت  % 10اظ هجلل ٍطاضزاز ثطاي دطزاذت حٌ ًؾبضت ًبؽط ّؿط ذَاّس قس.
هبدُ 8ـ تَسؼِ ،اصالحيِ ،هتون ٍ هنو قرارداد
1ت8ت ّط گًَِ تَؾقِ ،انالح يب تنييط زض هَازي اظ ايي ٍطاضزاز ٍ ديَؾت ّبي هطثَط ٍ يب ًيبظ ثتِ
الحبً ّط گًَِ هتون يب هْول ثِ ٍطاضزاز ٍ ديَؾتْب ،نطىبً ثب خلت تَاىٌ عتطىيي ٍ تأييتس قتَاضي
دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /تطثيت هطثي هيؿط ذَاّس ثَز.
هبدُ 9ـ تؼْذات مبرفرهب
1ت9ت ّبضىطهب هَؽو اؾت حساّثط ؽطه هست يِ هبُ دؽ اظ زضيبىت ًتتبيح ًْتبيي عتطح آى ضا
اضظيبثي ٍ چٌبًچِ انالحبتي ضا زض آى الظم ثساًس ّتجبً ثِ هدطي اعالؿ زّس.
2ت9ت ّبضىطهب هَؽو اؾت زض نَضت ًيبظ ًؿجت ثِ هقطىتي هدتطي ثتِ ؾتبظهبًْب ٍ اضگتبى ّتبي
زٍلتي ثِ هٌؾَض اًدبم عطح ٍ اذص هدَظّبي الظم اٍسام ًوبيس .
هبدُ 10ـ تؼْذات هجري
1ت10ت هدطي هَؽو اؾت انالحبت ذَاؾتِ قسُ اظ خبًتت ّبضىطهتب ضا زض ّتط يتِ اظ هطاحتل
عطح ،حساّثط ؽطه هست  15ضٍظ دؽ اظ تبضيد اثالك ّبضىطهب اًدبم زّتس ٍ گتعاضـ انتالحي ضا
ثِ ّبضىطهب تؿلين ًوبيس.
2ت10ت هدطي هتقْس هي قَز زض حيؼ ٍ اهبًت اعالفبت عجَِ ثٌسي قسُ اي ِّ زض عتَل اختطاي
عطح ثِ آًْب زؾتطؾي ديسا هي ٌّس ثَْقس ٍ ّيچ ًؿرِ اي اظ آى ضا زض اذتيبض اقربل حَيَتي ٍ
حٍََي ٍطاض ًسّس .
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3ت10ت هدطي هَؽو اؾت ًتبيح حبنلِ اظ ّط هطحلِ عطح ضا هٌحهتطاً زض اذتيتبض ّبضىطهتب ٍتطاض
زّس.
4ت10ت هدطي حٌ ٍاگصاضي عطح ثتِ نتَضت ّ لتي ٍ خعئتي ثتِ ميتط ضا ًتساضز هگتط زض هَاٍتـ
اضغطاضي ٍ ثب هَاىَت ّبضىطهب.
5ت10ت ّط ًَؿ تأذيط زض اخطاي ٍطاضزاز اظ عطه هدطي ،ثبيؿتي ثِ اعالؿ ّبضىطهب ثطؾس ٍ ّبضىطهب
دؽ اظ ثطضؾي ّبي الظم ًؾط ذَز ضا ؽطه هست يِ ّيتِ افالم هي زاضز .زض ميتط ايٌهتَضت ثتِ
اظاي ّط ضٍظ تبذيط ،هقبزل ًين زضنس ( ) %0/5اظ هجلل ّل ٍطاض زاز ثِ فٌَاى خطيوِ اظ هدطي ّؿط
ذَاّس قس .
6ت10ت ّليِ اعالفبت عطح هتقلٌ ثِ ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكَض اؾتت ٍ ثبيتس تَؾتظ
هدطي ثِ عَض ّبهل ثِ ّبضىطهب تحَيل زازُ قَز.
7ت10ت هدطي هَؽو اؾت ِّ اٍسام ثِ چبح يب زضيبىت ًبهِ دصيطـ ضؾوي يِ هَبلتِ «فلوتيتت
دػٍّكي» يب «فلويت تطٍيدي» اظ ًكطيبت هقتجط زاذلي يب ذبضخي ًوبيسّ .وچٌتيي ثبيتس زض هَبلتِ
هصَّض ثِ حوبيت ؾبظهبى آهَظـ ىٌي حطىِ اي ّكَض اظ عطح هٌتْي قسُ هَبلِ هكترم ثبقتس
(ثِ تأييس ّبضىطهب) .زض ميط ايٌهَضت هقبزل زًٍين زضنس ( ) %2/5اظ هجلل ّتل ٍتطاضزاز ثتِ فٌتَاى
خطيوِ اظ هدطي ّؿط ذَاّس قس.
8ت10ت هدطي هَؽو اؾت ِّ يِ هَبلِ ثط عجٌ ىطهت تسٍيي هَبلتِ زض ؾتبظهبى آهتَظـ ىٌتي ٍ
حطىِ اي اضائِ ًوبيس.
9ت10ت اًتكبض ّليِ ًتبيح فلوي ًبقي اظ عطح ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب ثبيس ثب اذتص هدتَظ اظ ّبضىطهتب
نَضت دصيطز.
10ت10ت هدطي هَؽو اؾت ؾِ ًؿرِ اظ گعاضـ ًْبيي ضا ،نحبىي ٍ خلس قتسُ ٍ يتِ ًؿترِ
ّن ثِ نَضت لَح ىكطزُ زض ٍبلت ًطم اىعاض  ِّ WORDهَضز تأييس ّبضىطهتب ثبقتس ،ثتِ ّبضىطهتب
تحَيل زّس.
11ت10ت هدطي هَؽو اؾت ثط حؿي ّبضثؿت يبىتِّبي هٌتح اظ دػٍّف ضا ثتِ نتَضت عتطح
دبيلَت ًؾبضت ًوبيس.
هبدُ 11ـ فسخ قرارداد
1ت11ت زض دبيبى ّط يِ اظ هطاحل اضائِ عطح ،زض نتَضت فتسم اًدتبم تقْتسات تَؾتظ هدتطي،
ّبضىطهب هدبظ اؾت ًؿجت ثِ ىؿد ٍطاضزاز ٍ اذص ٍخَُ دطزاذتي ،هغبلجتِ ذؿتبضت ،توسيتس ٍ يتب
ٍاگصاضي عطح اٍسام ًوبيس.
هبدُ 12ـ خبتوِ قرارداد
1ت12ت ّبضىطهب هدبظ اؾت زض ّط هطحلِ اظ عطح اخطاي آى ضا هتٍَو ؾبذتِ يب يتِ خبًجتِ اٍتسام
ثِ ذبتوِ ٍطاضزاز ٌّس .زض ايي نَضت ثب ًؾط قَضاي دػٍّف ؾبظهبى  /اؾتبى  /هطّع تطثيت هطثتي
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ّليِ ّعيٌِ ّبي عطح تب ظهبى ذبتوِ ٍطاضزاز ثطآٍضز ٍ ثط اؾبؼ زضنتس ديكتطىت ّتبض ثتِ هدتطي
دطزاذت ذَاّس قس.
هبدُ 13ـ ح اختالف
1ت13ت زض نَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتاله ثيي هدطي ٍ ّبضىطهتبً ،ؾتط زىتتط اهَضحَتٍَي ؾتبظهبى
آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ثِ فٌَاى زاٍض ثطاي عطىيي ايي ٍطاضزاز الظم االتجبؿ ٍ الظم االخطاؾت.
هبدُ 14ـ قبًَى
1ت14ت ايي ٍطاضزاز تحت ٍَاًيي خوَْضي اؾالهي ايطاى هي ثبقس.
تجهطُ 1ت چٌبًچِ ّط يِ اظ هيبز ايي ٍطاضزاز هنبيط ثب ٍتبًَى ختبضي ّكتَض تكتريم زازُ قتَز،
هَاضز هنبيط هغبثٌ تَاىٌ عطىيي انالح قسُ ٍ ٍطاضزاز ّوچٌبى هقتجط ذَاّس ثَز.
هبدُ 15ـ هبلنيت
1ت15ت هبلْيت هقٌَي ًتبيح دػٍّف هتقلٌ ثِ ّبضىطهب هي ثبقس.
ًطبًي طرفيي قرارداد
ًكبًي ّبضىطهب :
ًكبًي ٍ تليي هدطي:
ايي ٍطاضزاز زض تبضيد  ......................زض  15هبزُ ٍ يِ تجهطُ ٍ زض چْبض ًؿرِ تٌؾين قسُ ٍ ّليِ
ًؿرِ ّبي آى زاضاي افتجبض يْؿبى ٍ ثطاثط ّؿتٌس.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي مبرفرهب:
نامونامخانوادگيهجري:

اهضبء مبرفرهب
اهضاءهجري

28

شيوه نامه ي پژوهش در سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور

قراردادنظارتبراجرايپژوهص 
فٌَاى عطح...................... :
ّس عطح...................... :
ايي ٍطاضزاز ثيي ؾبظهبى آهَظـ ىٌي ٍ حطىِ اي ّكتَض  /ازاضُ ّتل اؾتتبى  /هطّتع تطثيتت هطثتي
 ......................ثِ ًوبيٌسگي آٍبي  /ذبًن  ِّ ......................اظ ايي دؽ ّبضىطهب ًبهيسُ هتي قتَز اظ
يِ عطه ٍ آٍب  /ذبًن  ......................ىطظًس  ......................زاضاي قوبضُ قٌبؾتٌبهِ ......................
نبزضُ اظ  ِّ ......................اظ دؽ ًبؽط ًبهيسُ هي قَز اظ عطه زيگط ،ثِ قطح هَاز ٍ هٌتسضخبت
ظيط هٌقَس هي قَز:
هبدُ 1ـ هَضَع قرارداد
هَضتَؿ ٍتطاضزاز اضائتتِ ذتسهبت هكتبٍضُ ٍ ٌّتتتطل ٍ ًؾتبضت ثتط حؿتتي اًدتبم ٍتطاضزاز قتتوبضُ
( ......................قوبضُ ٍطاضزاز عطح) هَضذِ  ......................ثيي ّبضىطهب ٍ ًبؽط هي ثبقس.
هبدُ 2ـ هذت اًجبم قرارداد
هست اًدبم هَضَؿ ايي ٍطاضزاز هغبثٌ ثب ٍطاضزاز قوبضُ  (.........................قوبضُ ٍطاضزاز عتطح) ٍ
الحبٍيِ ّبي ثقسي آى هي ثبقس ِّ قطٍؿ آى دؽ اظ فَس ٍطاضزاز ذَاّس ثَز.
هبدُ 3ـ هجلغ قرارداد ٍ ًحَُ پرداخت
هجلل ٍطاضزاز فجبضتؿتت اظ  ......................زضنتس هجلتل ٍتطاضزاز قتوبضُ  (.........................قتوبضُ
ٍطاضزاز عطح) هقبزل  ......................ضيبل ٍ تنييطات ثقتسي آى (تقتسيالت) ّتِ زض ّتط هطحلتِ اظ
ديكطىت عطح ،هقبزل زضنس هكبثِ دطزاذت قسُ ثِ هدطي ،دؽ اظ اًدبم ٍؽبيو ًتبؽط ،زض ٍختِ
ًبؽط دطزاذت هي گطزز.
تجصرُ 1ـ ّليِ ّؿَضات ٍبًًَي ثِ فْسُ ًبؽط هي ثبقس.
هبدُ 4ـ فسخ قرارداد
ايي ٍطاضزاز ثب تَاىٌ عطىيي ٍ ثب افالم ٍجلي ٍبثل ىؿد اؾت ِّ زض ايتي نتَضت دتؽ اظ اضظيتبثي
هيعاى ديكطىت ّبض تؿَيِ حؿبة ثِ فول ذَاّس آهس.
هبدُ 5ـ ح اختالف
زض نَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتاله ثيي ّبضىطهب ٍ ًبؽط هجٌي ثط تقطيو ٍ تيؿيط ٍ يب ًحتَُ اختطاي
ٍطاضزاز ،عطىيي ؽطه هست يِ ّيتِ اظ تبضيد ثطٍظ اذتاله ،ثب هتصاّطُ هؿتتَين ًؿتجت ثتِ حتل

29

شيوه نامه ي پژوهش در سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور

اذتاله اٍسام هي ًوبيٌس .زض نَضت فسم حهَل تَاىًٌ ،ؾط زىتطاهَضحٍََي ؾبظهبى آهَظـ ىٌي
ٍحطىِ اي ثطاي عطىيي ٍطاضزاز الظم االخطا اؾت.
هبدُ 6ـ قبًَى
ايي ٍطاضزاز تحت ٍَاًيي خوَْضي اؾالهي ايطاى هي ثبقس .
تجصرُ 2ت چٌبًچِ ّط يِ اظ هيبز ايي ٍطاضزاز هنبيط ثب ٍبًَى ختبضي ّكتَض تكتريم زازُ قتَز،
هَضز يب هَاضز هنبيط هغبثٌ تَاىٌ عطىيي انالح قسُ ٍ ٍطاضزاز ّوچٌبى هقتجط ذَاّس ثَز.
ًطبًي طرفيي قرارداد
ًكبًي ّبضىطهب :
ًكبًي ٍ تليي ًبؽط:
ايي ٍطاضزاز زض تبضيد  ......................زض  6هبزُ ٍ  2تجهطُ ٍ زض چْبض ًؿرِ تٌؾتين قتسُ اؾتت ٍ
ّليِ ًؿرِ ّبي آى زاضاي افتجبض يْؿبى ٍ ثطاثط ّؿتٌس.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي مبرفرهب:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ًبظر:

اهضبء مبرفرهب
اهضبء ًبظر
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جذولهطخصاتناظراجرايپژوهص 
فٌَاى عطح...................................... :
ّس عطح................................................. :
هدطي....................................... :

.
 -1هطخصبت فردي
تبريخ تَلذ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

 -2سَاثق تحصيلي
رضتِ تحصيلي

هذرك تحصيلي

داًطگبُ هح تحصي

ّبضقٌبؾي
ّبضقٌبؾي اضقس
زّتطا

 -3سَاثق ضغلي
رديف

سوت

هح مبر

تبريخ ضرٍع ٍ خبتوِ مبر

1
2
3

 -4سَاثق پژٍّطي
رديف

(هَبلِ ,تبليو ٍ تطخوِ ,اخطاي عطح دػٍّكيً ,ؾبضت ثط اخطاي عطح دػٍّكي)
ػٌَاى

ًَع فؼبليت

تبريخ اًجبم فؼبليت

1
2
3

 -5آيب ًبظر تبمٌَى ثب سبزهبى آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي ّونبري داضتِ است؟
ثَزى دبؾدًَ ,ؿ ٍ هست ّوْبضي شّط قَز)

اهضبي رئيس ضَراي پژٍّص سبزهبى /استبى /هرمس ترثيت هرثي
تبريخ:

(زض نتَضت هثجتت
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جذولگسارشپيطرفتکارپژوهص 
فٌَاى عطح
هدطي
ّس عطح
قوبضُ گعاضـ
تبضيد زضيبىت گعاضـ
تبضيد اضخبؿ :
ديكطىت ّبض تبٌَّى  ......... :زضنس

خالصِ اقذاهبت ثؼذ از آخريي هرحلِ:
-1
-2
-3
-4
-5
درخَاست ّبي هجري از مبرفرهب:
-1
-2
-3
-4
-5

تبريخ :

اهضبء :
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راهنوايتنظينگسارشپژوهطي 

 صفحِ ػٌَاى ٍ هطخصبت (تنرار ػٌَاى ٍ هطخصبت رٍي جلذ) ثسناهلل قذرداًي ٍ تطنر (حذامثر در يل صفحِ) چنيذُ فْرست هطبلت فْرست جذاٍل (در صَرتي مِ ٍجَد داضتِ ثبضذ) فْرست ًوَدارّب (در صَرتي مِ ٍجَد داضتِ ثبضذ) فص اٍل :مليبت پژٍّص فص دٍم :ادثيبت ٍ پيطيٌِ پژٍّص فص سَم :رٍش پژٍّص فص چْبرم :تجسيِ ٍ تحلي دادُ ّب فص پٌجنً :تبيج ٍ پيطٌْبدات هٌبثغ فبرسي ٍ التيي ضوبئن تصبٍير ،جذاٍلً ،وَدارّب ٍ اسٌبد ٍ هـذارمي مـِ ضـرٍرتي ًـذارد در هـتي
گسارش لحبظ ضَد.
ً وًَِ اثسارّبي استفبدُ ضذُ در پژٍّص
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طرحرويجلذگسارشنهائيپژوهص 

ادارُ م آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي استبى  /هرمس ترثيت هرثي

ػٌَاى:
......................................................................................................
هجري:
......................................................................................................
ًبظر:
......................................................................................................
مذ پژٍّص:
......................................................................................................
ايي پژٍّص ثب حوبيت هبلي سبزهبى آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي مطَر اًجبم ضذُ است

ىهل ٍ ؾبل اخطاي دػٍّف
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کاربرگارزيابيگسارشنهاييپژوهص 

هطخصبت ملي پژٍّص
فٌَاى
ّس
تبضيد دبيبى:

تبضيد قطٍؿ:

هطخصبت هجري پژٍّص
ًبم ذبًَازگي:

ًبم:

رديف

ضؼيف   1ػبلي 5

ضبخص ارزيبثي
مليبت

1

ىهل ثٌسي ٍ ؾبظهبًسّي گعاضـ دػٍّف

1

2

3

4

5

2

آييي ًگبضـ ،ضؾن الرظ ٍ زؾتَض ظثبى ىبضؾي

1

2

3

4

5

3

ضٍـ هٌجـ ًَيؿي زض هتي

1

2

3

4

5

4

ضٍـ هٌجـ ًَيؿي زض دبيبى گعاضـ

1

2

3

4

5

5

چْيسُ دػٍّف

1

2

3

4

5

ىهل اٍل
6

ثيبى هؿئلِ

1

2

3

4

5

7

اّساه دػٍّف

1

2

3

4

5

8

ؾإاالت ٍ يب ىطضيِ ّبي دػٍّف

1

2

3

4

5

9

اضتجبط هٌغَي ثيي هؿئلِ ،ؾإاالت ٍ يب ىطضيِ ّب ٍ اّساه

1

2

3

4

5

10

تقطيو هيَْهي ٍ فوليبتي هتنيطّبي دػٍّف

1

2

3

4

5

ىهل زٍم
11

تقطيو هيَْهي ٍ فوليبتي هتنيطّبي دػٍّف

1

2

3

4

5

12

تحليل ٍ ًَس ٍ ثطضؾي ًؾطيِ ّب

1

2

3

4

5

13

تحليل ٍ ًَس ٍ ثطضؾي دػٍّف ّبي گصقتِ

1

2

3

4

5

14

اؾتيبزُ اظ هٌبثـ زاذلي زؾت اٍل ٍ ثِ ضٍظ

1

2

3

4

5

15

اؾتيبزُ اظ هٌبثـ ذبضخي زؾت اٍل ٍ ثِ ضٍظ

1

2

3

4

5

16

خوـ ثٌسي ٍ ًتيدِ گيطي اظ ىهل زٍم

1

2

3

4

5

ىهل ؾَم
17

تجييي ضٍـ دػٍّف

1

2

3

4

5

18

تجييي خبهقِ ٍ ًوًَِ هَضز هغبلقِ

1

2

3

4

5

19

حدن ًوًَِ ٍ ضٍـ تقييي آى

1

2

3

4

5

20

ضٍـ ًوًَِ گيطي

1

2

3

4

5
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21

اثعاضّبي هَضز اؾتيبزُ

1

2

3

4

5

22

ضٍايي ٍ دبيبيي اثعاضّب

1

2

3

4

5

23

ضٍقْبي تحليل زازُ ّب

1

2

3

4

5

ىهل چْبضم
24

اؾتيبزُ هٌبؾت اظ ضٍـ ّبي تحليل زازُ ّب

1

2

3

4

5

25

اًغجبً ضٍـ تحليل زازُ ّب ثب ؾإاالت ٍ ىطضيِ ّب

1

2

3

4

5

26

ًحَُ گعاضـ يبىتِ ّب

1

2

3

4

5

27

اضائِ زازُ ّب زض ٍبلت خساٍل ٍ ًوَزاضّبي هٌبؾت

1

2

3

4

5

28

تيؿيط يبىتِ ّب ،خساٍل ٍ ًوَزاضّب

1

2

3

4

5

ىهل دٌدن
ثحث زض هَضز يبىتِ ّب زض اضتجبط ثب ًؾطيتِ ّتب ٍ دتػٍّف ّتبي

1

2

3

4

5

30

قَاّس ٍزاليل الظم ثطاي ضٍايي يبىتِ ّب

1

2

3

4

5

31

قَاّس ٍزاليل الظم ثطاي افتجبض ٍ تقوين دصيطي يبىتِ ّب

1

2

3

4

5

32

ديكٌْبزّبي فلوي ٍ هطتجظ ثب يبىتِ ّب

1

2

3

4

5

29

گعاضـ قسُ زض ديكيٌِ دػٍّف

ًظر ًْبيي ارزيبة گسارش ًْبيي پژٍّص
ػبلي

خَة

هتَسط

ضؼيف









اهضب

ّر ًَع ًظر ديگري مِ در هَرد گسارش پيَست داريذ ،لطفبً در ايي قسوت هرقَم فرهبييذ:
1ـ
2ـ
جذٍل راٌّوبي ارزيبثي گسارش ًْبيي پژٍّص
درجِ

حذامثر اهتيبز

ػبلي

خَة

هتَسط

ضؼيف

زضنس

100

ثيكتط اظ %90

%75 - %90

%50 - %75

ّوتط اظ %50

ًوطات

160

ثيكتط اظ 144

120-144

80-144

ّوتط اظ 80

هطخصبت ارزيبة گسارش ًْبيي پژٍّص
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي

آذطيي هسضُ

ضقتِ تحهيلي

قنل

آزضؼ

تليي

ايويل

قوبضُ حؿبة
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نحوهنگارشهقالهطرحهايپژوهطي 

هَبلِ حساّثط زض  15نيحِ ٍ ثب ىبنلِ ذغَط  ٍ 0.9حبقيِّبي  2/5اظ چخ ٍ ضاؾت ٍ 3/5
اظ ثبال ٍ دبييي زض ًطم اىعاض  ٍ Word 2003ثبالتط تبيخ قَزًَ .ؿ ٍلن ىبضؾي ٍ اًگليؿي ًيتع
زض خسٍل ( )1آهسُ اؾت .ؾبذتبض هَبلِ ثبيس هتكْل اظ هَاضز ظيط ثبقس:
-

چْيسُ ( :)Abstractحساّثط تب ّ 200لوِ ثهَضت تِ دبضاگطاه هتضوي هَاضز ظيط:

ّ سه ( :) Objectiveتطخيحبً يِ خولِ؛

 ضٍـ دػٍّف ( :) Methodحساّثط زٍ خولِ ؛

 يبىتِ ّب ( :) Findings/ Resultsحساّثط چْبض خولِ؛
ً تيدِ گيطي ( :) Conclusionزٍ تب ؾِ خولِ ؛

ّ ليس ٍاغُ ّب ( :) Key Wordsحساّثط قف ٍاغُ هَخَز زض فٌَاى يب اّساه
ٍ ؾئَاالت؛
-

هَسهِ ( :)Introductionهتضوي ديكيٌِ ٍ هغبلقبت اًدبم قسُ هتطتجظ حتساٍل زاضاي
 20اؾتٌبز هؿتَل (ثسٍى تْطاض)؛

-

ضٍـ دػٍّف ( :)Research Methodزض يِ دبضاگطاه (زضثتبضُ هَضتَؿ دتػٍّف،
ضٍـ ،خبهقِ آهبضي ،گطٍُ ًوًَتِ ،اثتعاض گتطزآٍضي اعالفتبت ،ضٍايتي ٍ دبيتبيي اثتعاض
دػٍّف اقبضُ قَز)

-

يبىتِ ّبي دػٍّف ( :)Research Findingsيبىتتِ ّتب ّوتطاُ ثتب حتساّثط  5ختسٍل،
ًوَزاض ٍ قْل ثب اضايِ آهبض ٍ اضٍبم ثِ ىبضؾي ،هتضوي )1 :تَنيو ٍ  )2تحليل زازُّب

-

ثحتث ٍ ًتيدتتِ گيتطي ( :)Discussion & Conclusionحتتساّثط 2دتتبضاگطاه :زض
دبضاگطاه اٍل (زض ٍؿوت ثحث) دػٍّكتگط يبىتتِ ّتبي ذتَز ضا ثتب يبىتتِ ّتبي زيگتط
دػٍّكگطاى هَضز هَبيؿِ ٍطاض زازُ ٍ اؾتٌبز هي ًوبيس ٍ زٍيَب هكرم هي ًوبيس ِّ تتب
چِ حس يبىتِ ّ بي اٍ زض ضاؾتبي يبىتِ ّبي زيگتطاى اؾتت يتب ثتب آًْتب هنتبيط اؾتت .زض
ٍؿوت ثقسيً ،تيدِ گيطي ثب تَخِ ثِ چْبض فبهل )1 :خوـثٌتسي يبىتتِ ّتب؛  )2آيٌتسُ
ًگطي ؛ ) 3تقوين؛ ٍ  )4ديكٌْبز ،تسٍيي قَز.

-

هٌبثـ ( :)Referencesتطخيحبً اظ تبظُتطيي هَبالت ٍ ّتت هقتجط ثب تطتيت اليجبيي ٍ ثتِ
نَضت ظيط ثبقس:



الو  -ثراي هقبلِ

ًبم ذبًَازگيً ،بم ًَيؿٌسُ (ؾبل اًتكبض) .فٌَاى هَبلِ (زاذل گيَهِ) ،فٌَاى هدلِ (ثتب ىًَتت
ؾيبُ) ،زٍضُ اًتكبض ،قوبضُ؛
ة -ثراي متبة
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ًبم ذبًَازگيً ،بم ًَيؿٌسُ (ؾبل اًتكبض) .فٌَاى ّتبة (ثب ىًَت ؾيبُ)ً ،تبم ًٍتبم ذتبًَازگي
هتطخن (زض نَضت ٍخَز) ،هحل ًكطً :بم ًبقط.
خسٍل (ًَ )1ؿ ٍلن ٍ اًساظُ
هَقؼيت استفبدُ

ًبم قلن

اًذازُ قلن

فٌَاى هَبلِ

 B Lotusدط ضًگ

18

هتي هَبلِ

B Lotus

13

فٌبٍيي ثرف ّبي هَبلِ

 B Lotusدط ضًگ

13

ّلوِ چْيسُ ٍ ّلوبت ّليسي

B Lotus

11

فٌبٍيي خساٍل ٍ اقْبل

 B Lotusدط ضًگ

12

هتي خساٍل ٍ قْل ّب ٍ هٌبثـ

B Lotus

11

هتي اًگليؿي

Times New Roman

يِ ٍاحس ّوتط اظ اًساظٓ ىبضؾي زض ّط هٍَقيت

