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انجمن هاي علمي دانشكده ها جهت ارائه درنواست هاي خود الزم است مراحل زير را اجرا نمايند و از هر كونه مراجعه و پي گيري حضوري در 

 . حوزه معاونت پژوهش و فناوري خودداري ورزند

 : درخواست ها رعايت موارد زير الزاميست رسالدر ا: نكته مهم 

مصوب  هاي ه و برناماعالم شده از طريق مديران محترم پژوهشي دانشكده ها  ويت هاي پژوهشي ال در چهارچوب درخواست ها قطعاً بايد  -1

 . باشندمي لشده انجمن هاي ع

 . ل يك ماه قبل از تاريخ اجراي برنامه به حوزه پژوهش و فناوري ارسال گرددرخواست قطعاً بايد حداقه-2

 :پيشنهاد برنامه هاي انجمن علمي ( ( 1

« طبق جدول مندرج در بخش فرم ها ال تحصيلي سترم هرقبل از آغاز هر انجمن علمي موظف است برنامه هاي پيشنهادي خود را  -1-1

مربوط به هر برنامه جهت بررسي و تصويب در شوار پژوهشي واحد رنامه هاي پيشنهادي انجمن ، تكميل و همراه با فرمهاي ب« فرم هاي انجمن علمي  

 .به حوزه پژوهش و فناوري ارسال نمايند سيستم اتوماسيون فقط از طريق وهشي دانشكده ، ، از طريق مديران محترم پژ

شوراي پژوهشي طرح و بررسي مي گردند و نتيجه به مديران محترم پژوهشي دانشكده جهت ايالغ به انجمن برنامه هاي پيشنهادي در  -1-2

 . هاي علمي ، ارسال خواهد شد

 : يا سخنراني علمي مينار س،  برگزاري كارگاهبازديد علمي ، درخواست ( 2

 يا كارگاه آموزشي( 6فرم شماره )سخنراني علمي ، (3فرم شماره )مينار سبرگزاري ، (2فرم شماره )بازديد علمي دانلود فرم مربوط به  -1 -2

 .در سايت حوزه پژوهش و فناوري مندرج فرم هاي انجمن علمي   ، «  از بخش فرم ها  (4فرم شماره )

 . ن پژوهشي دانشكده تكميل دقسق فرم و امضاء توسط رئيس انجمن ، مدير گروه آموزشي و مدير يا معاو -2-2

 .از طريق اتوماسيون اداري  فقط كنترل و سپس ارسال فرم توسط مدير يا معاون پژوهشي دانشكده  -2-3

پس از اراسال فرم ها به حوزه پژوهش و فناوري ،  موضوع در شوراي پژووهشي مطرح شده و سپس به مدير يا معاون پژوهشي  -2-4

 . رخواست ها از طريق مديران پژوهشي دانشكده ها ميسر خواهد بودلذا پي گيري د. دانشكده منعكس ميشود 

 : درخواست تصويب و اجراي طرح پژوهشي ( 3

 .، مندرج در سايت حوزه پژوهش و فناوري  فرم هاي انجمن علمي« از بخش فرم ها و فرم فرارداد طرح پژوهشي  يشنهادپفرم دانلود   -3-1

  .اتوماسيون سيستم فقط از طريق توسط مدير پژوهشي دانشكده  ل اارس سپس تائيد و وها  فرمتكميل  -3-2
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و افراد طرح پژوهشي پيشنهادي پس از طي فرآيند ارزشيابي ، به شوراي پژوهشي ارسال و نتيجه آن جهت اطالع به انجمن علمي  -3-3

 . لذا پي گيري از طريق مدير محترم پژوهشي دانشكده امكان پذير مي باشد. به مدير پژوهشي دانشكده ابالغ خواهد شدذينفع 

در صورت تائيد شدن طرح پژوهشي در شوراي پژوهشي واحد ، مرحله بستن قرارداد و اجراي طرح آغاز مي گردد كه جزئيات آن در متن  -3-4

 . قراداد مشخص مي باشد

 : انتشار نشريه  در انجمن علمي ( 4

، مندرج در سايت حوزه  فرم درخواست انتشار نشريه « فرم هاي انجمن علمي « از بخش فرم ها ( 5فرم شماره )دانلود فرم درخواست  -4-1

 .و فناوري  پژوهش

 . اتوماسيون سيستم شكده ، فقط از طريق تكميل فرم و ارسال آن به حوزه پژوهش و فناوري توسط مدير با معاون محترم پژوهشي دان -4-2

كه هرگونه درخواست چاپ و انتشار نشريه علمي توسط انجمن هاي علمي بايد در چهاچوب آئزن نامه انتشارات دانشگاه يادآور مي شود  -4-3

آيئن نامه مريوطه كه در بخش آئين نامه هاي سايت حوزه ، سال درخواست قبل از تكميل و ارلذا . آزاد اسالمي صورت گيرد و رعايت مفاد آن الزاميست

 . مطالعه دقيق گرددده شپژوهش و فناوري درج 

  : گزارش عملكرد بودجه ساليانه انجمن علمي ( 5

انجمن علمي ، مندرج در  گزارش عملكرد بودجه ساليانه« فرم هاي انجمن علمي « از بخش فرم ها ( 7فرم شماره )دانلود فرم مربوطه  -5-1

 .و فناوري  سايت پژوهش

 . ه مدير يا معاون محترم پژوهشي دانشكده بتكميل فرم و پيوست ومستندات مربوط به فعاليت ها ي انجمن و ارائه  -5-2

 . ماسيون ريق سيستم اتوطارسال گزارش توسط مدير يا معا ون محترم پژوهشي دانشكده به حوزه پژوهش و فناوري فقط از  -5-3

  


