ﺑﺎﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻓرم ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش
از:داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده/ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﻲ/و...

ﺷﻣﺎره:

ﺑﮫ:ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﺷﮭر ﺗﮭران-دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺷوراي ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت

ﺗﺎرﯾﺦ:

(۱ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺣﻘﻖ/داﻧﺷﺟو:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﻲ:

ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره داﻧﺷﺟوﯾﻲ:

ﻣﺣل ﺗوﻟد

ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل:

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ/ﮐد ﻣﻠﻲ:
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس و آدرس ﻣﺣل زﻧدﮔﻲ:

رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ:

ﻧﮑﺗﮫ:داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﻲ ﮐﮫ از داﻧﺷﮕﺎه ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد و در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت از داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮐﮫ
اﻋزام ﺷده اﻧد ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
(۲ﻣﺷﺧﺻﺎت ھﻣﮑﺎران:
اﻟف(ﻧﺎم:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﻲ:

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ/ﮐد ﻣﻠﻲ:

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس:

ب(ﻧﺎم:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﻲ:

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ/ﮐد ﻣﻠﻲ:

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس:

ج(ﻧﺎم:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﻲ:

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ/ﮐد ﻣﻠﻲ

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس:

(۳ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ:
ﻋﻧوان ﯾﺎ ﻣوﺿوع طرح ﭘژوھﺷﻲ/ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ/ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ:
ﭘرﺳش ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ

ﺗﻌداد ﺻﻔﺣﺎت :ﺗﻌداد ﺳواﻻت:
ﻣﺷﺎھده)ﮐﺎرﻋﻣﻠﻲ(

ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ

اﺟراي آزﻣون اﺳﺗﺎﻧدارد

ﺑﺳﺗﮫ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ

ﻓﯾﻠم ﺑرداري و ﻋﮑﺎﺳﻲ

اﺳﺗﺎﻧدارد

ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداري

ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺳﺎﯾر

درﺧواﺳت ﻣﻌرﻓﻲ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ:
ﻧﮑﺗﮫ:ﺗﻣﺎﻣﻲ اﺑزارھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺎﯾپ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺻﺣت ﻣﻧدرﺟﺎت ﺗﮑﻣﯾل ﺷده/داﻧﺷﺟوﻣﺣﻘﻖ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
ﻣﮭر و اﻣﺿﺎء داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده/ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﻲ...../
ﺗﺎﯾﯾد ﺣراﺳت داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده/ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﻲ و...
ﮔواھﻲ ﻣﻲ ﮔردد ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اطﻼع ﺣراﺳت ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ را در ﻣﻧﺎطﻖ آﻣوزش و ﭘرورش ﺷﮭر ﺗﮭران اﺟرا ﺧواھﻧد ﻧﻣود.
ﻣﮭر و اﻣﺿﺎ:
ﺣراﺳت/داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده/ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﻲ..../
اﯾﻧﺟﺎﻧب ................و ھﻣﮑﺎران ﻣﺗﻌﮭد ﻣﻲ ﮔردﯾم ﮐﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات و ﺿواﺑط و ﺷﯾوﻧﺎت اﺳﻼﻣﻲ در ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻣدارس ﺑﺎﺷم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭد ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾم ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮐﺎر
ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ ﺧود را ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﻗرار دھم.
ﺳﺎزﻣﺎن از ھﻣﮑﺎري ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﻲ/ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣوارد ﻓوق را رﻋﺎﯾت ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻌذور اﺳت و در ﺻورت ﺗﺧﻠف از ﻣوارد ﻓوق ﺿﻣن اﺑطﺎل ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات ﻋﻣل ﺧواھد ﻧﻣود.ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻌرﻓﻲ داﻧﺷﺟوﯾﺎن/ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺧواھر ﺑﮫ ﻣدارس ﭘﺳراﻧﮫ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن/ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑرادر ﺑﮫ ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ﻣﻌذور اﺳت.ﺑدﯾﮭﻲ اﺳت ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوارد ﻣﺷﺧﺻﺎتھﻣﮑﺎران ﺧود را در ﻗﺳﻣت )(۲ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 ﻣﺣﻘﻖ/داﻧﺷﺟو و ھﻣﮑﺎران وي ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﯾﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اراﯾﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد.-ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺎﯾﯾد/ﺗﺑدﯾل ﯾﺎ ﺣذف ﺑرﺧﻲ از ﺳواﻻت ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘررات و ﺿواﺑط ﺧود آزاد اﺳت.

ﻣﺣل اﻣﺿﺎي داﻧﺷﺟو/ﻣﺣﻘﻖ:

