
 

  معاونت پژوهش و فناوري ١٤اطالعيه شماره 

  ٩٩فراخوان انتخاب اساتيد و دانشجويان پژوهشگر برتر سال 

  حترم هيئت علمي دانشگاهقابل توجه اعضاي م

» شهيد رجائيپژوهش دانشگاه  ١نشان درجه «و » پژوهشگر برتر«ت علمي كه داوطلب عنوان ئكليه اعضا محترم هي
معاونت پژوهش و فناوری>>مدیریت امور پژوهشی>>فرم (هستند، پس از مطالعه شيوه نامه بارگذاري شده در سايت دانشگاه 

اقدام  ١٣٩٩آبان  ١٠و در صورت احراز شرايط بايستي حداكثر تا ) ها و أئین نامه ها>>فراخوان هفته ملی پژوهش و فناوری
  ر سامانه پژوهشي گلستان نمايند. به ثبت اطالعات پژوهشي خود د

(به استثناي  ٩٩مطابق با جدول امتيازهاي پژوهانه (گرنت) شايان ذكر است امتياز دهي مستندات پژوهشي اساتيد 
  صورت مي پذيرد.  )١٠و  ٨-٦، ٧-٨،  ٧-٦، ٧-٤، ٧-٢، ٦-٤، ٣-٦، ٤-٣، ١١-١، ٦-١بندهاي 

   قابل توجه دانشجويان گرامي دانشگاه 

دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري جهت شركت در طرح انتخاب دانشجويان پژوهشگر برتر كليه 
معاونت پژوهش و فناوری>>مدیریت امور ( ، پس از مطالعه شيوه نامه بار گذاري شده در سايت دانشگاه١٣٩٩سال 

اقدام به تكميل فرم به صورت تايپ شده نموده و  )پژوهشی>>فرم ها و أئین نامه ها>>فراخوان هفته ملی پژوهش و فناوری
ها ايميل نمايند. به دفاتر دانشكده ١٣٩٩مهر  ٣٠فرم درخواست به همراه مستندات الزم را حداكثر تا روز چهارشنبه 

 اطالعات تماس دانشكده ها به شرح زير مي باشد:

  كارشناس  شماره تماس   ايميل   دانشكده
  خانم حسيني  ٢٢٣٤شماره داخلي    pajuhesh@sru.ac.ir  دانشكده مهندسي برق

  آقاي احمدي ٢٥٢٠داخلي: شماره  h.ahmadi25@gmail.com  دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاي دهنوي  ٢٦٠٤شماره داخلي:   sru.computer.reserach@gmail.com  دانشكده مهندسي كامپيوتر
  خانم ايراني  ٢٤٧٣شماره داخلي:    civil@sru.ac.ir  دانشكده مهندسي عمران

  خانم روحبخش  ٢٢٩٧٠٠٣٩شماره مستقيم:    jsaud@sru.ac.ir  دانشكده مهندسي معماري
  خانم ايوبي  ٢٥٩١شماره داخلي:    m.auoby@sru.ac.ir  موادمهندسيدانشكده

  آقاي طاليي  ٢٥١٥شماره داخلي:    r.majidi@sru.ac.ir  دانشكده علوم پايه
  آقاي كرمي  ٠٩٣٥٧٤٥١٩٥١شماره تماس:   hassanrahimpour@yahoo.com  دانشكده علوم ورزشي
  آقاي صدقي  ٢٤٩٦شماره داخلي:   fhrsu@gmail.com  دانشكده علوم انساني 

در  محترمالزم است هنگام تكميل فرم و ارائه فعاليت هاي مشترك با اساتيد، كليه فعاليت ها قبال توسط اساتيد 

درج شماره فعاليت مورد . سيستم پژوهشي گلستان ثبت شده و توسط كارشناس پژوهش دانشگاه تاييد شده باشد

و به فعاليت هايي كه در سيستم پژوهشي گلستان تاييد نشده  نظر در سيستم پژوهشي گلستان الزامي است

  باشد، امتيازي تعلق نمي گيرد. 

  پژوهش و فناوري تمعاون


