
  بسمه تعالی                                                      
                                                                                                          

 .........................تاريخ                                                                                                                      حوزه معاونت پژوهشي

  .........................شماره                                                                                                                        
  ......................پيوست                                  )1(اتي مصوب دانشگاههاي تحقيقطرح درخواست اختتام فرم                                         

  
  

  پژوهشكده/ كدهمعاونت محترم پژوهشي دانش
  

  با سالم
  .......................................................................اينجانبان/ گزارش نهايي طرح تحقيقاتي اينجانبرساند احتراماً به استحضار مي   

  :                     كد                                                                                                           تحت عنوان 
 .گرددايفاد مي 

  :با مشخصات ذيلمستخرج از طرح  دستاورد مورد.... وتعداد ايييك نسخه گزارش نهضمن ارسال  
  

  

  
  :موسسه ثبت كننده  :عنوان اختراع  □ :ثبت اختراع

  
  .خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم در خصوص اعالم اختتام طرح مذكور معمول گردد

 
    :و تاريخ مجري يا مجريانء  امضا  
   

  مجري سوم  مجري دوم  مجري اول
  
  

    

                                                                                                          
  
  
  

  مكانتاريخ برگزاري  عنوان مقاله  عنوان كنفرانسمقاله ارائه شده در كنفرانس

          □خالصه  □كامل

ISCنمايه شده درISIنمايه شده در  عنوان مقاله  عنوان مجله  مقاله چاپ شده در مجالت

علمي پژوهشي
□ 

علمي ترويجي
□  

  
  
  

 .......ضريب تاثير

(IF)  
 .......ضريب تاثير

(IF)  



      بسمه تعالی                                                          

                                                                                                          
 .........................تاريخ                                                                                                                       حوزه معاونت پژوهشي

  .........................شماره                                                                                                                          
  ......................پيوست                                   )2(اتي مصوب دانشگاههاي تحقيقطرح درخواست اختتام فرم                                         
  
  محترم پژوهشي دانشگاه  معاونت 

  
  با سالم

  قايآ/ گزارش نهايي طرح تحقيقاتي خانمرساند احتراماً به استحضار مي   
  :                     كد                                                                                                           تحت عنوان 

  .مورد بررسي و تصويب قرار گرفت                              پژوهشكده/شوراي پژوهشي دانشكده/   /      در جلسه مورخ  
  :مدارك ذيل شامل به پيوست  

  ، □عدد....... ، فرم داوري گزارش نهايي □يك نسخه گزارش نهايي
  ، □هاي تحقيقاتيالزحمه داوري گزارش نهايي طرحپرداخت حقدرخواست فرم 
هاي تحقيقاتي مصوب درخواست اختتام طرح( 1شماره  فرم ضميمه در با مشخصاتمستخرج از طرح  دستاوردمورد .... ادتعد

  :خواهشمند است دستور فرماييد .گرددمي ارسال ،□)دانشگاه
  □ .اقدامات الزم در خصوص اعالم اختتام طرح مذكور معمول گردد ) الف
  □ .باشدعالم خاتمه مالي طرح ميفعالً دستاوردي ندارد و خواستار ا) ب
  

  ................پژوهشكده/معاون پژوهشي دانشكده                                                                                  
  

 -----------------------------------------------------------  
  حقيقاتيهاي تطرحكارشناس محترم 

  الم با س
  :شدگيري مطرح و به اين صورت تصميم دانشگاه شوراي پژوهشي/   /     گزارش نهايي طرح فوق در جلسه مورخ    

  □ .با توجه به دستاورد حاصل از طرح خاتمه طرح تصويب شد )الف
  □ .مندي از مزاياي طرح طبق ضوابط به ارايه مقاله موكول گرديدخاتمه مالي طرح اعالم و بهره) ب
  □ .اصالحات جزيي خاتمه طرح تصويب شدپس از اعمال )ج
 □ .اً در جلسات آتي شورا بررسي گرددپس از اعمال اصالحات مجدد) د
  

  مدير كل پژوهش                                                                                                                         



   بسمه تعالی                                      
                                                                                                          

 .........................تاريخ                                                                                                                        حوزه معاونت پژوهشي

  .........................شماره                                                                                                                          
  ......................پيوست                                   )3(اتي مصوب دانشگاههاي تحقيقطرح درخواست اختتام فرم                                         

  
  معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 

  
  با سالم

  قايآ/ گزارش نهايي طرح تحقيقاتي خانم با توجه به تصويب رسانداحتراماً به استحضار مي   
  :                     كد                                                                                                           تحت عنوان 

مستخرج  دستاورد مورد.... تعدادضمن ارسال گاه  و اعالم اختتام مالي طرح مذكور شوراي پژوهشي دانش/   /     در جلسه مورخ   
  :ذيلبا مشخصات از طرح 

  

  
  :موسسه ثبت كننده  :عنوان اختراع  □ :بت اختراعث

  
 .خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم در خصوص اعالم اختتام طرح مذكور معمول گردد

  
  ................پژوهشكده/معاون پژوهشي دانشكده                                                                                  

 -----------------------------------------------------------  
  حقيقاتيهاي تكارشناس محترم طرح

 
  با سالم 

 .بالمانع استطرح  اعالم اختتام با توجه به دستاورد حاصل از طرح

  
   مدير كل پژوهش                                                                                                          

  مكانتاريخ برگزاري  عنوان مقاله  عنوان كنفرانسمقاله ارائه شده در كنفرانس

          □خالصه  □كامل

ISCنمايه شده درISIنمايه شده در  عنوان مقاله  عنوان مجله  مقاله چاپ شده در مجالت

علمي پژوهشي
□ 

علمي ترويجي
□  

  
  
  

 .......ضريب تاثير

(IF)  
 .......ضريب تاثير

(IF)  


