رییس محترم پژوهشکده  /مرکز پژوهشی

تا سالم ،احتزاهاً تِ اطالع هٖرساًذ تِهٌظَر حواٗت اس اًدام پزٍصُّإ ّذفدار تحم٘ماتٖ در راستإ هاهَرٗت
ٍ طزحّإ پضٍّطىذُّا ٍ هزاوش پضٍّطٖ فعال داًطگاُ ،هعاًٍت پضٍّص ٍ فٌّاٍرٕ تز اساط طزح حواٗت اس
پضٍّطىذُ ّا در سال  ،1395اس طزق سٗز اس تىارگ٘زٕ پضٍّطگزاى پسادوتزٕ ٍ داًطدَٗاى دوتزٕ در پزٍصُّإ
تحم٘ماتٖ پضٍّطىذُّا ٍ هزاوش حواٗت خَاّذ ًوَد.
 -1اعطإ  5تَرط پسادوتزٕ (ضاهل  20ه٘لَ٘ى رٗال در هاُ حكالشحوِ ٍ  60ه٘لَ٘ى رٗال ّشٌِّٗإ اًدام
طزح).
 -2تاه٘ي هاتِالتفاٍت ّشٌِٗ تىارگ٘زٕ آىدستِ اسپضٍّطگزاى پسادوتزٕ وِ طزح آًاى تَسط صٌذٍق حواٗت
اس پضٍّطگزاى هَرد تائ٘ذ لزار گ٘زد ( 5هَرد).
 -3اعطإ تعذاد  8تَرط ساالًِ تزإ تىارگ٘زٕ داًطدَٗاى دوتزٕ ( 120ه٘لَ٘ى رٗال در سال).
تزإ تْزُگ٘زٕ اس اٗي حواٗت ،هزاوش ٍ پضٍّطىذُّا تاٗذ تا درًظز گزفتي هَارد سٗز درخَاست خَد را اس طزٗك
تىو٘ل فزم ضوارُ  1پَ٘ست (ٍ ساٗز هذارن هٌذرج در فزم ضوارُ  ٍ )1اس طزٗك هذٗز ٍاحذ پضٍّطٖ تِ اٗي هذٗزٗت
ارسال ًواٌٗذ .خشٗ٘ات حواٗت تِ ضزح سٗز است:
 -1پضٍّطىذُّا ٍ هزاوشٕ وِ تِ درخَاست لثلٖ هعاًٍت تزإ ارسال گشارش وار ساالًِ در لالة فزمّإ
ارسالٖ پاسخ دادُ تاضٌذ ٍ گشارش آًاى هَرد ارسٗاتٖ هثثت لزار گزفتِ تاضذ در اٍلَٗت تزخَردارٕ اس
حواٗت لزار خَاٌّذ داضت .ارائِ گشارش ساالًِ تزإ ساٗز پضٍّطىذُّا تزإ تزخَردارٕ اس اٗي حواٗت
الشاهٖ استّ .وچٌ٘ي پضٍّطىذُّا تاٗذ دارإ طزح فعال٘ت پٌح سالِ تَدُ ٍ اٗي طزح را تِ هعاًٍت ارائِ
وزدُ تاضٌذ ٍ ٗا ّوشهاى تا درخَاست ارسال ًواٌٗذ.
 -2فعال٘ت پضٍّطگز/داًطدَ تاٗذ تگًَِإ تاضذ وِ در راستإ طزح پٌحسالِ فعال٘ت پضٍّطىذُ هٌدز تِ تَسعِ
حَسُّإ خذٗذ علوٖ-فٌّاٍرٕ تزإ فعال٘ت پضٍّطىذُ/هزوشگزدد تگًَِإ وِ سهٌِ٘ پاسخگَٖٗ تِ

ً٘اسّإ پضٍّطٖ ٍ صٌعتٖ را در آٌٗذُ تزإ پضٍّطىذُ /هزوش فزاّن ًواٗذ .اٗي هَارد تاٗذ در پ٘طٌْاد
پضٍّطٖ تِ رٍضٌٖ تَخِ٘ گزدد.
 -3تزإ تىارگ٘زٕ پضٍّطگزاى پسادوتزٕ تاٗذ پ٘طٌْاد پضٍّطٖ هطاتك فزم ضو٘وِ تىو٘ل ٍ تِ هذٗزٗت
پضٍّطٖ داًطگاُ ارائِ گزدد .دستاٍردّإ پضٍّطٖ هَرد اًتظار ضاهل خزٍخّٖإ علوٖ ٍ ً٘ش ًحَٓ تأث٘ز
تىارگ٘زٕ پضٍّطگز در راستإ تَسعٔ فعال٘تّإ هزوش /پضٍّطىذُ دراخزإ طزح پٌح سالِ آى در فزم تِ
رٍضٌٖ ت٘اى گزدد.
ّ -4ذف اصلٖ اس حواٗت اس داًطدَٗاى دوتزٕ ،تَسعِ ّوىارٕ ت٘ي اسات٘ذ داًطىذُّا ٍ پضٍّطىذُّا ٍ
تْزُهٌذٕ پضٍّطىذُّا اس تَاى داًطدَٗاى تحص٘الت تىو٘لٖ در راستإ تَسعِ فعال٘ت پضٍّطٖ آًْا است.
تز اٗي اساط ،چٌاًچِ هَضَع پزٍصُ ٗه داًطدَٕ دوتزٕ درراستإ تَسعِ فعال٘ت پضٍّطٖ ٗه هزوش/
پضٍّطىذُ تعزٗف گزدد ٍ تَسط ٗىٖ اس اسات٘ذ پضٍّطىذُ ٍ ٗا تا ّوىارٕ اسات٘ذ داًطىذُّا راٌّواٖٗ
گزدد ،تگًَِإ وِ وار پزٍصُ در داخل پضٍّطىذُ اًدام ضَد ،هٖتَاًذ در چارچَب اٗي طزح
هَردحواٗت لزار گ٘زد .داًطدَٗاى داًطىذُ وِ هطتزواً تَسط ٗه استاد داًطىذُ ٍ ٗه استاد پضٍّطىذُ
ّذاٗت هٖگزدًذ در اٍلَٗت لزارخَاٌّذ داضتّ .وچٌ٘ي داًطدَٗاًٖ وِ درآستاًِ تعزٗف پ٘طٌْاد پضٍّطٖ
خَد ّستٌذ (اتتذإ تزم سَم ٗا چْارم) اٍلَّٗت دارًذ.
 -5در تزرسٖ درخَاستّإ حواٗت اس تىارگ٘زٕ داًطدَ/پسادوتزٕ ،حَسُّإ اٍلَٗتدار وطَر (آب ٍ
هح٘ط سٗست ،سالهت ،اًزصٕ )...،تزخ٘ح خَاٌّذ داضت.
 -6تذْٖٗ است تىارگ٘زٕ پضٍّطگز /داًطدَ تاٗذ در راستإ پزٍصُّإ تَسعِإ هزوش /پضٍّطىذُ تاضذ ٍ ًِ
در راستإ اخزإ لزاردادّإ صٌعتٖ (السم تذوز است وِ تز اساط آٗ٘يًاهِ پسادوتزٕ حواٗتّاٖٗ اس
پضٍّطگزاًٖ وِ اس هحل اًدام لزاردادّإ صٌعتٖ تىارگ٘زٕ هٖضًَذ ٍخَد دارد).
 -7حواٗتّإ هصَب تصَرت ٗهسالِ خَاّذ تَد ٍ تز حسة هَرد ٍ تز اساط ارسٗاتٖ ،لاتل توذٗذ تزإ
سال دٍم ً٘ش خَاّذ تَد.

هْلت درٗافت پ٘طٌْادات تزإ پضٍّطگزاى پسادوتزٕ تا  15هزداد  ٍ 95تزإ داًطدَٗاى دوتزٕ تا آخز
ضْزَٗرهاُ  95خَاّذ تَد .تزإ اًدام اطالعات ت٘طتز خَاّطوٌذ است تا آلإ دوتز ت٘ات تا اٗو٘ل
 bayat@sharif.eduتواط حاصل فزهاٌٗذ.

