
 

 

 

موضوع تعیین سقف بودجه تفویض اختیار شده به مراکز  94/9/25با توجه به صورتجلسه ی شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 مرکز به شرح ذیل اعالم میگردد:تحقیقاتی دانشگاه، حمایتهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از فعالیتهای پژوهشی آن 

پروپوزالهای ارائه شده توسط اعضای هیات علمی با رتبه استادیاری و باالتر و نیز محققین غیر هیات علمی دارای مدرک تحصیلی   برای تصویب( 1

شده توسط اعضای هیات علمی با  پروپوزالهای ارائه  )هفتاد و پنج میلیون ( ریال، برای تصویب 75000000، تا سقف  PhDتخصص، فوق تخصص و 

)پنجاه میلیون( ریال و  50000000رتبه مربی و نیز محققین غیر هیات علمی دارای مدرک تحصیلی دکترای عمومی و کارشناسی ارشد، تا سقف 

اختیار می گردد. الزم  به آن مرکز تفویض )سی و پنج میلیون( ریال 35000000پروپوزالهای ارائه شده توسط کارشناسان، تا سقف  برای تصویب

اعالم شود، سقف بودجه نیز افزایش خواهد  مرکز تحقیقات قطعیبه ذکر است که چنانچه وضعیت آن مرکز از سوی وزارت متبوع بصورت یک 

 تماس حاصل بفرمایید( 38360014یافت. )برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با مسئول محترم واحد طرحهای معاونت 

که در پورتال معاونت تحقیقات دانشگاه قابل دسترسی است نسبت به معرفی افراد  شیوه نامه ی جذب پژوهشیار میتواند بر اساس( آن مرکز 2

 38360014حوزه اقدام نماید.)برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با مسئول محترم واحد طرحهای معاونت  واجد شرایط به این توانمند و

 تماس حاصل بفرمایید(

نسبت به جذب عضو هیات علمی پژوهشی اقدام  با هماهنگی این معاونتآن مرکز میتواند طبق شیوه نامه ی جذب هیات علمی پژوهشی و  (3

  تماس حاصل بفرمایید( 38390828)برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با واحد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های این معاونت  نماید.

به مشاور آمار/اپپیدمیولوژی، پس از اعالم نیاز رئیس محترم مرکز، مراتب از طریق این حوزه مورد پیگیری و اقدام قرار  ( در صورت نیاز مرکز4

  تماس حاصل بفرمایید( 38390828)برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با واحد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های این معاونت  خواهد گرفت.

 های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از مراکز تحقیقاتیحمایت

 


