
  :1395فراخوان پژوهانه 
ضاي شگاه علمي هيأت محترم اع صفهان پس هنر دان شگاه پژوهانة نامة شيوه بازنگري فرايند تكميل از ا صويب و دان  آن ت

سخة اعالن و پژوهش شوراي در شگاه، سايت طريق از شده بازنگري نهايي ن  جديد دورة براي اكنون پژوهشي معاونت دان
  .مي كند دريافت پژوهشي پروندة متنوع تر، هزينه هاي رديف و جديد شيوهنامة با پژوهانه،
  :نمايند توجه زير نكات به علمي هيأت محترم اعضاي

ـــامانة روي بر اطالعات تكميل طريق از تنها گرانت پروندة دريافت) الف  نگين پژوهشـــي س (negin.aui.ac.ir) انجام 
  .گرفت خواهد

ـــناد) ب ـــامانه، در پرونده تكميل از پس بايســـتي علمي، هيات اعضـــاي پژوهشـــي كاركرد به مربوط اس  ايميل به س  

(Researchsup@aui.ac.ir)   شده  ارسال مقاالت تشويق براي اين از پيش كه مستنداتي دوبارة ارسال. [شود ارسال
  نيست. نياز مورد اند،
ــورت در و بود خواهد 1395 مهرماه 15 تا علمي هيأت اعضــاي اطالعات دريافت بازة) ج ــامانه، تكميل عدم ص  پرونده س

  .شد خواهد بررسي) 1395 اسفندماه( فراخوان بعدي نوبت در علمي هيأت اعضاي
 به پيشــين فراخوانهاي در يا و نكرده اند شــركت) 1393 و 1390( پژوهانه طرح در كنون تا كه علمي هيأت اعضــاي) د

  .نمايند اعالم حال به تا استخدام زمان از را خود پژوهشي كاركرد نرسيده اند، امتياز حداقل
 پس دورة در است، شده ابالغ آنها به مبلغ و كرده شركت پژوهانه طرح در اين از پيش كه علمي هيأت اعضاي كاركرد) ه
  .شد خواهد پذيرفته قبلي، ابالغ از
شي كاركرد از بخش آن تنها شود توجه) و ضاي پژوه ستندات در كه شد خواهد پذيرفته علمي هيأت اع ستگي آن م  واب
  .باشد شده ذكر (Art University of Isfahan) "اصفهان هنر دانشگاه"
سي به مربوط كاري تراكم علت به) ز ستندات برر سي از مهر پايان تا نگين م شي هاي طرح برر  حوزه اين در داخلي پژوه

شي امور مديريت همچنين. معذوريم شگاه پژوه صفهان، هنر دان صل هر پايان در ا ضا جديد مقاالت به ف شويق براي اع  ت
  .كند مي رسيدگي

 


