
  :تاريخ  معاونت پژوهشي و فناوري

  :شماره
  512-4   :فرم

 
  سيس گروه پژوهشيأفرم درخواست ت

  2 از 1  :صفحه

 

  .........................................................معاون محترم پژوهشي دانشكده 
  با سالم و احترام

  
ضـمن مطالعـه    .......... ..........................................عضو هيأت علمي گروه     ............... .........................................................اينجانب  

دقيق آئين نامه تأسيس واحدهاي پژوهشي در دانشگاهها و سازمانهاي تابعه وزارت علوم و پرسشنامه مربوطـه و شـيوه نامـه ايجـاد                        
  :واحد پژوهشي متقاضي تأسيس گروه پژوهشي به شرح زير مي باشم

  
  :عنوان گروه پژوهشي-1
»...............................................................................................................................................................................................................«  

  .انتخاب شودهاي آموزشي   نام گروه پژوهشي متناسب با نوع فعاليت واحد و غير مشابه با واحد-1توضيح 
  
  نوع واحد پژوهشي -2
  

  3نوع    2نوع    1نوع  

  
  :دالئل توجيهي مبني برضرورت تاسيس گروه پژوهشي مورد درخواست ارائه شود-3
  
  
  
  
  
  
  
  .بيني شده براي گروه پژوهشي مشخص شود پيش)  ساله5(و ميان مدت )  ساله2( اهداف كوتاه مدت -4
  
  



  :تاريخ  معاونت پژوهشي و فناوري

  :شماره
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  سيس گروه پژوهشيأفرم درخواست ت

  2 از 2  :صفحه

 

  اسامي پژوهشگران-5
  :شي در خواستي در جدول زير معرفي شودپژوهشگران بر اساس نوع واحد پژوه

 نام ونام خا نوادگي رديف
رشته ومدرك 

 تحصيلي
 محل خدمت فعلي مرتبه علمي

نوع همكاري در 
 واحد پژوهشي

 نام گروه پژوهشي

1  
2  
3 

      

  
  براي پشتيباني پژوهش  تجهيزات مورد نياز-6

هـاي الزم   حداقل...) كتابخانه، رايانه و (از آنجا كه گروه پژوهشي دانشگاهي الزم است از نظر فضاي فيزيكي و امكانات پشتيباني پژوهشي  
.كه در زمان اخذ موافقت قطعي اين شرايط فراهم شده باشد اي به گونه. هاي الزم را كرده باشد بيني را داشته باشد، متقاضي بايد پيش

باشد به   ن تجهيزات مورد نياز براي پژوهش كه در حال حاضر براي تأسيس گروه پژوهشي، موجود و در دسترس اين گروه مي                    بنابراي
  :باشد شرح زير مي

1-  
2-  
3-  

  متقاضي
  :نام نام خانوادگي

 :امضاء

  )1(همكار 
  :نام نام خانوادگي

 :امضاء

  )2(همكار 
  :نام نام خانوادگي

 :امضاء

  )3(همكار 
  :نوادگينام نام خا

 :امضاء

  )4(همكار 
  :نام نام خانوادگي

 :امضاء

  )5(همكار 
  :نام نام خانوادگي

 :امضاء

  
  مدير محترم پژوهشي دانشگاه

  با سالم و احترام
شوراي پژوهشي دانشكده، با تأسـيس گـروه پژوهـشي مـورد درخواسـت              ........... /........./.....به استناد صورتجلسه مورخ     

  .شمند است اقدامات مقتضي معمول گرددموافقت مي شود خواه
  معاون پژوهشي دانشكده

  تاريخ و امضاء


