
 پظٍّشگش گشاهی

 داًلَد ًواییذ.تخش تحقیقات اص سایت ششکت آب هٌغقِ ای ًوًَِ قشاسدادّای پظٍّشی سا هی تَاًیذ  wordفایل 

جْت تٌظین ٍ ًْایی کشدى فایل پیش ًَیس قشاسداد پظٍّشی هشتَط تِ پشٍپَصال تصَیة شذُ خَد دس کویتِ تحقیقات ششکت آب هٌغقِ ای 

 خَاّشوٌذ است تشای جلَگیشی اص اتالف ٍقت ٍ تشٍص ّش گًَِ اشتثاُ ًکات ریل سا سػایت فشهاییذ :

ل خَد سا تایپ ًواییذ. کذ داخلی دس جذٍل اػالم ًتایج تشسسی پشٍپَصالْا دس سایت صفحِ اٍل هَضَع قشاسداد ٍ کذ داخلی پشٍپَصادس  – 1

 ششکت آب هٌغقِ ای تخش تحقیقات قیذ شذُ است.

سداد کِ تِ ًوایٌذگی اص تَجِ فشهاییذ کِ اهضا کٌٌذُ قشا صفحات تؼذی هَضَع ، هذت، هثلغ ٍ ًشاًی عشفیي قشاسداد تا دقت قیذ گشدد.دس  – 2

یا  هشکضیک داًشگاُ ایي قشاسداد سا اهضا هی کٌذ هؼاًٍت پظٍّشی رکش گشدد ) ػٌَاى ٍ ًام ایشاى ( ٍ اهضا کٌٌذُ قشاسداد کِ تِ ًوایٌذگی اص 

ذُ هی گشدد کِ پظٍّشگشاى هَسسِ پظٍّشی ایي قشاسداد سا اهضا هی کٌذ تایستی سئیس آى هشکض یا هَسسِ تاشذ. هتاسفاًِ دس تشخی هَاسد هشاّ

  هحتشم ًام ٍ ػٌَاى خَد سا تِ اشتثاُ دسج هی ًوایٌذ.

( تغییش یاتذ ٍ ّویي تؼذاد ّن تایستی تشای ششکت آب  6ذ تِ شش ًسخِ ) ًسخِ ّای قشاسداد دس فایل ًوًَِ ای کِ دس اختیاس داسیتؼذاد  – 3

 هٌغقِ ای اسسال گشدد.

هشاٍس ) هجشی ( دس ٍاقغ یا هؼاٍى پظٍّشی داًشگاُ هشتَعِ یا سیاست هشکض پظٍّشی است کِ عشف قشاسداد تا ششکت آب هٌغقِ ًوایٌذُ  – 4

 رکش گشدد. ،ذًی کِ تایذ اهضا شَْایدس هحلدقیقا ) ًام ٍ ًام خاًَادگی ( ٍ ًام ایشاى ای هی تاشذ. ػٌَاى 

 هْش ٍ اهضا گشدد.تٌذ اٍل تا سَم سٍتشٍی جذٍل هشتَط تِ قشاسدادّای هشاٍسُ ای ّوساى دس  – 5

 تخش حذٍد خذهات ٍ ششح ٍظایف پشٍطُ تحقیقاتی تایستی تَضیحات کاهل ٍ هفصل قیذ گشدًذ. دس  – 6

 غاتق هشاحل پیششفت کاس ػالهت گزاسی گشدد.صهاى تٌذی هجذٍل  – 7

دسج  اهَس قشاسدادّای ششکت آب هٌغقِ ایتْیِ اتالغیِ قشاسداد تَسظ پس اص  دس صفحاتی کِ تِ آى ًیاص است ٍ تاسیخ قشاسدادشواسُ  – 8

 خَاّذ شذ.

اصل دسج شًَذ ٍ تقیِ صفحات قشاسداد ) ّوِ صفحات ( تایستی هْوَس تِ  هحلْایی کِ تایستی اهضای اصل تاشذ حتوا اهضاّا تِ صَستدس  – 9

 دسج گشدد.قشاسداد تش سٍی ّوِ صفحات ًیض یا هشکض پظٍّشی هشتَعِ تَدُ ٍ کلیشِ اهضای اهضا کٌٌذُ قشاسداد داًشگاُ هْش هؼاًٍت پظٍّشی 

اص ٍاسد کشدى اشکال یا  ًیض سػایت گشدد.ٍ ... ستگی صفحات ٍ تٌاسة فًَت ًَشتِ ّا ٍ آساصفحات تٌظین تشتیة ٍ  دقت فشهاییذ کِ – 11

 جذاٍل تِ صَست اسکي شذُ دس هتي قشاسداد خَدداسی فشهاییذ. 

شاُ تا ًاهِ ای اص هؼاًٍت پظٍّشی داًشگاُ ّوّوگی تایستی جذاگاًِ علق ٍ شیشاصُ شذُ ٍ قشاسداد ( ًسخِ  6هجوَع شش ) ًسخِ اص ّش  – 11

 .هشتَعِ یا سیاست هشکض تحقیقاتی هشتَعِ تِ ششکت آب هٌغقِ ای اسسال شَد

 هَفق تاشیذ                                                                                                                           


