
 راهنماي ثبت و تأیید برنامه پژوهشی اعضاي هیأت علمی (گرنت)

 

 يکردیرا با رو یآموزش يهاو گروه یعلم ئتیه ياعضا یقاتیتحق یعلم يهاتیفعال یحوزه علائق و خط مش ،یبرنامه جامع پژوهش
 تیعالدر ف یانسجام بخش يتلاش برا ،یآموزش يدر گروه ها قاتیبرنامه جامع تحق نیو تدو هیاز ته هدف. کندیمشخص م کیاستراتژ

 لاتیحصت انیو دانشجو یعلم ئتیه ياعضا نیدر ب یقاتیتحق يها تیفعال یفیک و یهدفمند کردن پژوهش و ارتقا کم ،یپژوهش يها
ساله نامه ها و ر انیو پا یقاتیتحق يطرح ها هیکل خواهد شد یسع قات،یبرنامه جامع تحق نیاست. با تدو یآموزش يگروه ها یلیتکم
 قاتیحقت جامع شده در برنامه انیب یاهداف کل يدر راستا، شوند یم فیکه در گروه تعر یلیتکم لاتیتحص يدوره ها انیدانشجو يها

 کی ،یآموزش يو گروه ها یعلم ئتیه ياعضا یجامع پژوهش يبرنامه ها نیو گروه قرار داشته باشند. علاوه بر ا یعلم ئتیه ياعضا
اطلاعات در  نیدهد که از ا یم لیدانشگاه را تشک یپژوهش ینسب يها تیو مز یقاتیتحق يها نهیها و زم حوزه از یبانک اطلاعات

 یاستفاده م یو مراکز خصوص یدولت يسازمان ها ،ییاجرا يدستگاه ها با یپژوهش يها يکلان دانشگاه و همکار يها يزیبرنامه ر
 شود.

 یبرنامه پژوهش"گلستان و قسمت پژوهش و انتخاب  ستمیبا رجوع به س میاهداف از شما استاد محترم خواهشمند نیتوجه به ا با
آن در قسمت  يبرا یو شرح دیی) را وارد نماندهیسال آ ي(برا دیدار تیدر آن فعال که ییها نهیزم ایو  نهیزم "یعلم اتیه ياعضا

همکاران  و انیدانشجو ستینمودن ل وارد نسبت به دیتوان یم دیداشته باش لیکه تما یدر صورت نی. همچندییشرح پژوهش وارد نما
 یروه طگ رانیبخش/ مد يدانشکده ها/ روسا یمحترم پژوهش نی. لازم است معاوندیرا بزن  دییتا نهیاقدام کرده و گز تهایفعال نیدر ا

شده  لیشود، موارد تکم ی/ دانشکده مستقل ارائه مسیپرد یبخش/گروه/دانشکده که به معاونت پژوهش ياز شورا يا صورتجلسه
 ستمیر سصورتجلسه، د نی/دانشکده مستقل بر اساس اسیپرد یمحترم پژوهش نیمعاون تا ندیبفرما دییرا تا یعلم اتیتوسط عضو ه

 . ندینما دییگلستان موارد را  تا

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


