
  

  

 «قابل توجً اعضاء محترم ٌيأت علمي » 

 

از کليً ٌمکاران محترم مستدعي است کً ضمه رعايت موارد ذيل، کليً آئيه وامً ٌاي حوزي معاووت پژوٌشي و فىاوري 

 .را در ٌسيىً کرد پژوٌاوً خود لحاظ ومايىد (موجود در سايت داوشگاي)

  

 :اعتثار پژٌَاوً عضُ ٌيأت علمي مي تُاوذ در راستاي

 خزيذ تجٍيشات تحقيقاتي غيز مصزفي، لُاسم َ مُاد تحقيقاتي مصزفي .1

 .، ٌشيىً آواليش(ماوىذ ومُوً تزداري َ اوجام آسمايشات)ٌشيىً خذمات آسمايشگاٌي َ ميذاوي  .2

 خزيذ کتاب، وزم افشارٌاي تخصصي .3

 (مطاتق تا آئيه وامً ٌاي مصُب داوشگاي)ٌشيىً سفزٌاي علمي کُتاي مذت، شزکت در کارگاٌٍاي علمي، کىفزاوسٍاي علمي تا ارائً مقالً  .4

 (مطاتق تا آئيه وامً ٌاي مصُب داوشگاي)ٌشيىً اجزا َ حق التحقيق طزح ٌای پژٌَشي  .5

مطاتق تا مصُتات شُراي )مقاالت  Page Charge َ Language editing حق عضُيت در اوجمه ٌاي علمي داخل َ خارج اس کشُر ، ٌشيىً .6

 (پژٌَشي

 َ غيز ٌيأت علمي (اس داوشجُيان داوشگاي دامغان)حق الشحمً دستياران پژٌَشي شامل داوشجُ  .7

 (تا تأييذ مذيزيت فىاَري اطالعات داوشگاي).... خزيذ وزم افشارٌا َ تجٍيشات کامپيُتزي ماوىذ وُت تُک ، پی سی تة لت َ  .8

 

 سال اس تاريخ تحُيل مي تُاوىذ اس محل پژٌَاوً خُد 4 اعضاي ٌيأت علمي کً وُت تُک اس داوشگاي دريافت ومُدي اوذ تعذ اس گذشت -1تبصري 

 .تقاضاي تعُيض وُت تُک َ يا خزيذ پي سي تة لت ومايىذ

 . خزيذ ٌزگُوً لُاسم اداري َ شخصي اس محل پژٌَاوً ممىُع مي تاشذ-2تبصري

  

  

 :قابل توجً اعضاي محترم ٌيأت علمي کً پيش پرداخت دريافت ومودي اود

پس اس خزيذ تجٍيشات مصزفي، غيز مصزفي، کتاب َ وزم افشار قثل اس ٌز گُوً استفادي السم است عضُ ٌيأت علمي تً اوثار مزاجعً َ تأييذيً آن را 

 .دريافت ومايذ

َ تکميل فزم درخُاست تزداشت حق  (2فزم شماري )تسُيً حساب وٍايي تا ارائً اصل فاکتُرٌا تً ٌمزاي تأييذيً اوثار َ درخُاست خزيذ آوٍا 

 .تصُرت يکجا صُرت مي پذيزد ( 3فزم شماري ) 1391التحقيق اس محل پژٌَاوً سال 

 . مي تاشىذ1391ضمىاً کليً ٌمکاران ملشم تً تسُيً حساب وٍايي مثلغ پيش پزداخت خُد تا پايان تٍمه ماي 

 


