فرم كلي رضبيت نبهه آگبهبنه
آقبي /خبنن هحترم
ٔب اظ قٕب زػٛت ٔي وٙيٓ تب زض يه پطٚغ ٜپػٞٚكي قطوت ٕ٘بييسٔ .ب إٞيت ثبِم ٜٛايٗ پػٞٚف ضا ثبٚض زاضيٓ .ثب ايٗ حبَ لجُ اظ آ٘ى ٝقٕب تهٕيْ
ثٍيطيس زض آٖ قطوت وٙيس يب ذيط ،ضطٚضي اؾت ٔغٕئٗ قٛيٓ و ٝقٕب فٕٟيسٜايس ا َٚايٙىٔ ٝب ثطاي چ ٝايٗ پػٞٚف ضا ا٘دبْ ٔيزٞيٓ .ز ْٚايٙىٝ
اٌط ٔٛافمت وٙيس ثطاي قٕب /فطز تحت لئٕٛيت قٕب چٙٔ ٝبفغ زضثطذٛاٞس زاقتِ .غفب ايٗ ٔتٗ ضا ث ٝزلت ثرٛا٘يس ٞ ٚط ؾٛاِي و ٝزاضيس ثب اعٕيٙبٖ
ثپطؾيس  ٚاٌط تٕبيُ زاضيس ،ثب ذٛيكب٘ٚساٖ ،زٚؾتبٖ يب ٞط فطز زيٍط ث ٝثحث  ٚتجبزَ ٘ظط ثپطزاظيسٔ ،ب ؾؼي ذٛاٞيٓ وطز تب ثٟتطيٗ تٛضيح ضا اضائٝ
زٞيٓ ٞ ٚط اعالػبت ثيكتطي و ٝقٕب ثرٛاٞيس چ ٝزض حبَ ،چ ٝزض آيٙس ٜفطا ٓٞآٚضيٓ قٕب ٔدجٛض ث ٝاذص يه تهٕيٓ فٛضي ٘يؿتيس.
پژوهشگر ارشد /هسئول
ضضبيت لّجي ذٛز ضا ٔجٙي ثط
ايٙدب٘ت ……… قرهب" يب ثٕ٘ ٝبيٙسٌي اظ ؾٛي …………… ث ٝػٛٙاٖ ِٚي /ليٓٚ /ويُ لب٘٘ٛي
قطوت ٔٗٛٔ /وُ/فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ زض ايٗ پػٞٚف ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ /ٝ٘ٛؾٛغ /ٜثيٕبض اػالْ ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜاضز شيُ ٔٛضز تبئيس ٔٗ ٔي ثبقس:
ٔ ٗٔ - 1غّغ اْ ؤ ٝدطي ٔحتطْ ثٙبْ …………… ثب ضتج ٝػّٕي ………… زاضاي ؾبثم ٝذسٔتي…… ؾبَ اظ پطؾ /ُٙػضٞ ٛيبت
ػّٕي زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي ……… ٔي ثبقس ٔ ٚدطي ٔتٗ اخبظ ٜپػٞٚف ضا (ثب أضبي ٔؼب ٖٚپػٞٚكي زا٘كٍب ) ………ٜث٘ ٗٔ ٝكبٖ
زاز٘س
ٔ ٗٔ - 2غّغ اْ وٞ ٝسف ايٗ تحميك ………………………… ٔي ثبقس ٔ ٚدطي ضٚـ ا٘دبْ پػٞٚف ٘ ٚح ٜٛا٘تربة ٔٗٛٔ/وُ/فطز
تحت لئٕٛيت ٔٗ ثؼٛٙاٖ ٕ٘/ٝ٘ٛؾٛغ/ٜثيٕبض ضا زض ايٗ پػٞٚف ث ٗٔ ٝقطح زاز٘س .ضٕٙب" ثّٟٔ ٗٔ ٝت زاز ٜقس تب………ؾبػت ٘ظط ذٛز
ضا پؽ اظ ٔكٛضت ثب ٞط وؽ ؤ ٝبيُ ٞؿتٓٔ ،جٙي ثط قطوت ثب ٔيُ ذٛز  ٚوبٔال" اذتيبضي يب ػسْ قطوت زض پػٞٚف ٔصوٛضاػالْ ٕ٘بيٓ.
ضٕٙب" ٔدطي يبزآٚض قس٘س و ٝزض نٛضت اػالْ ػسْ تٕبيُ ثٕٞ ٝىبضي زض ايٗ پػٞٚف ضاثغ ٝزضٔب٘ي ٔٗٛٔ/وُ/فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ ثب
ٔطوع زضٔب٘ي  ٚپعقه ٔؼبِح زچبض اقىبَ ٘رٛاٞس قس ٔ ٚدطي ٔطا اظ فٟطؾت زضٔبٖ ٞبي ٔٗٛٔ/وُ/فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ زضذهٛل
ثيٕبضي ٔٗٛٔ /وُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗٔ ،غّغ ٌطزا٘يس.
ٔ - 3دطي ٔٙبفغ  ٚفٛائس ثبِم ٜٛپػٞٚف ٔصوٛض قبُٔ ……………… ٔ ٚضطات  ٚذغطات احتٕبَ آٖ قبُٔ ………………… ضا
يبزآٚض قس ٜا٘س..
ٔ - 4دطي فٟطؾت زضٔبٖ ٞبي ٔطثٛط ث ٝػٛاضو خب٘جي ٘بذٛقبيٙس ٘بقي اظ تبثيط ٔتغيط ٔٛضز ثطضؾي ثط ٔٗٛٔ /وُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ ضا زض
اذتيبضْ ٌصاقتٙس  ٚتهٕيٓ ٌطفت ٝقس اظ ضٚـ زضٔب٘ي …… خٟت ٔساٚا ػٛاضو خب٘جي ٘بذٛقبيٙس اؾتفبز ٜقٛز.
 - 5ايٙدب٘ت ٔي زا٘ٓ و ٝاعالػبت ٔطثٛط ثٛٔ /ٗٔ ٝوُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ اػٓ اظ اعالػبت قرهي  ٚآ٘چٔ ٝطثٛط ث ٝثيٕبضي يب ضٚـ
زضٔبٖ ٔٗٛٔ/وُ/فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ ٔي قٛز نطفب" ٘عز ٔحمك اضقس ايٗ تحميك لطاض زاضز  ٚايٗ ٔحمك ثٞ ٝيچ ػٛٙاٖ اخبظ ٜا٘تكبض
اعالػبت قرهي ٔٗٛٔ/وُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ ضا ٍٔط ثب اخبظ ٜوتجي ٔٗ ٘ساضز  ٚفمظ ٘تبيح وّي ٌ ٚطٞٚي ايٗ تحميك ضا ٔي تٛا٘ٙس ٜة
نٛضت ٔمبِ ،ٝيظاضـ  ٚاظ ايٗ لجيُ ٔٙتكط ٕ٘بيٙس .
ٔ - 6دطي تٛنيٞ ٝبي ايٕٙي ثؼس اظ قطوت ٔٗٛٔ/وُ/فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ زض پػٞٚف ٔب٘ٙس … ……...تب ٔست ……… ضا يبز آٚض
قس٘س.
 - 7ثٔ ٝدطي تفٟيٓ وطزْ ػال ٜٚثط ثيٕبضي انّي و ٝػّت ٔطاخؼ ٝث ٝايٗ ٔطوع زضٔب٘ي ٔي ثبقس زاضاي ٚضؼيت ٞبي ذبل يب ثيٕبضي ٞبي ٔثُ
ؾطعبٖ ،فبٚيؿٓ ،آؾٓ ٔ ……………… ٚي ثبقٓ.
ٔ - 8دطي آزضؼ  ٚقٕبض ٜتٕبؼ ذٛز ؤ ………………………… ٝي ثبقس زض اذتيبضْ ٌصاقت ٝتب ٞط ٚلت وٛچىتطيٗ ٔكىّي يب
ؾٛاِي زض ضاثغ ٝثب قطوت ٔٗٛٔ/وُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ زض پػٞٚف ٔصوٛض پيف آٔس ثب ايكبٖ زضٔيبٖ ثٍصاضْ  ٚضإٙٞبيي ثرٛا ٓٞيب اظ
آذطيٗ اعالػبت زضذهٛل ثيٕبضيٚ /ضؼيت ذبل ذٛز ٛٔ/وُ/فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ زض حيٗ ٔغبِؼٔ ٝغّغ ٌطزْ.
ٔ - 9دطي ث ٗٔ ٝتفٟيٓ وطز٘س و ٝزاضٚي ………………… ؾبذت قطوت …………… اظ وكٛض ………… ثٔ ٝمساض
………… ثٔ ٝست ………… ٜة نٛضت ……………… زاضاي ػٛاضو خب٘جي احتٕبِي……… ضٚي ٔٗٛٔ /وُ /فطز
تحت لئٕٛيت ٔٗ أتحبٖ ذٛاٙٞس وطز .ضٕٙب" ٔدطي اػالْ وطز٘س ٔٛضخ ……………ٕٞىبضي ٔٗٛٔ /وُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ زض
ايٗ پػٞٚف تٕبْ ٔي قٛز.
ٔ- 10دطي ثٛٔ /ٗٔ ٝوُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ تفٟيٓ وطز٘س و ٝتب ……………… ثؼس اظ ا٘دبْ پػٞٚف ٞط ضٚظ خٟت پيٍيطي ثٔ ٝطوع
زضٔب٘ي …………… ٔطاخؼٕ٘ ٝبيٓ .ضٕٙب" ٔدطي اػالْ وطز٘س ٞعيٞ ٝٙبي ٘بقي اظ قطوت زض ايٗ پػٞٚف ثب ٕٞبٍٙٞي ٔطوع
زضٔب٘ي………  ٚيب ٔؿتميٕب"اظ عطيك ٔدطي اظ ٔحُ اػتجبض عطح لبثُ پطزاذت ذٛاٞس ثٛز.

ٔ- 11دطي ثٛٔ /ٗٔ ٝوُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ تفٟيٓ وطز٘س اٌط زض حيٗ  ٚثؼس اظ ا٘دبْ پػٞٚف ٞط ٔكىُ اػٓ اظ خؿٕي /ضٚحئ /بزي وٝ
٘بقي اظ تبثيط ٔتغيط ٔٛضز ثطضؾي ،ثطاي ْٖ ٛٔ /وُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ پيف آٔس ٔي تٛا٘ٓ ثب ٕٞبٍٙٞي ايكبٖ ثٔ ٝطوع زضٔب٘ي
………… ٔطاخؼ ٚ ٝزضنٛضت ِع ْٚثؿتطي قس ٞعي ٝٙزضٔبٖ  ٚغطأت لبثُ پطزاذت ثِٚ /ٗٔ ٝيٚ /ويُ /ليٓ /ذب٘ٛازٔ / ٗٔ ٜطوع زضٔب٘ي
و ٝثؿتطي قس ٜاؾتٔ ،ي ثبقس ٚ .ثٛٔ /ٗٔ ٝوُ /فطز تحت لئٕٛيت ٔٗ تفٞيٓ قس اٌط قىبيتي اظ ٔدطي يب ٕٞىبضاٖ يب ض٘ٚس ٔغبِؼ ٝزاضْ
ٔي تٛا٘ٓ ثٔ ٝطوع لضبيي ………… يب ثب قٕبض……… ٜتٕبؼ ٌطفت ٚ ٝثهٛضت قفبٞي يب وتجي قىبيت ٕ٘بيٓ.
يبظزٛٔ ٜضز ٔتٗ ضضبيت ٘بٔ٘ ٝ٘ ٚ ٝىتٙٔ ٝسضج زض شيُ ٔٛضز تبئيس ايٙدب٘ت ٔي ثبقس
اهضبي نوونه/آزهودني /سوژه/بيوبر
ايٙدب٘ت ……………… پطؾ/ُٙػضٞ ٛيبت ػّٕي زا٘كًا ………………… ٜضضبيت ٘بٔ ٝفٛق ضا زض اذتيبض
آلبي/ذب٘ٓ…………… زض تبضيد ………… ٌصاقت ٚ ٝزض تبضيد …………… تحٛيُ ايٙدب٘ت ٌطزيس  ٚث ٝتٕبْ ٔفبز آٖ
…………………… ٔتؼٟس ٞؿتٓ  ٚذٛز ضا ّٔعْ ث ٝاخطاي ٔفبز آٖ ٔي زا٘ٓ  ٚضٕٙب" ٔتؼٟس ٔي ٌطزْ زضنٛضت ثطٚظ يب احتٕبَ ثطٚظ ٞط
ٔكىّي ثطاي ؾٛغ /ٕٝ٘ٛ٘ /ٜثيٕبض آ٘چ ٝث ٝنالح ؾٛغ /ٕٝ٘ٛ٘ /ٜثيٕبض ثبقس ا٘دبْ ز.ٓٞ
يبظزٛٔ ٜضز ٔتٗ ضضبيت ٘بٔ٘ ٝ٘ ٚ ٝىتٙٔ ٝسضج زض شيُ ٔٛضز تبئيس ايٙدب٘ت ٔي ثبقس
ههر و اهضبي پژوهشگر هسئول /ارشد
نكبت قببل توجه هجري و نوونه /سوژه /بيوبر:
ٔ .1دطي ٔٛظف اؾت تٕبْ ٔغبِت فٛق اِصوط (ٔؼطفي وبُٔ ذٛز ـ ٞسف  ٚضٚـ اخطاي پػٞٚف٘ ،ح ٜٛا٘تربة ٕ٘ ،ٝ٘ٛفٛائس ٔ ٚضطات ا٘دبْ
پػٞٚف ٔصوٛض ،فٟطؾت زضٔبٟ٘بي ٔٛخٛز ،تٛنيٞ ٝبي ايٕٙي ثؼس اظ قطوت ٕ٘ ٝ٘ٛزض پػٞٚف ،تؼييٗ ٘ح ٜٛپطزاذت غطأت ،ـ ٔكرهبت ٚ
ػٛاضو خب٘جي زاض٘ ،ٚح ٜٛحٕبيت زضٔب٘ي اظ ٕ٘ ،ٝ٘ٛتبضيد اتٕبْ پػٞٚف) ضا ث ٝظثبٖ ؾبز ٚ ٜلبثُ ف ٟٓث ٝؾٛغ / ٕٝ٘ٛ٘ /ٜثيٕبضاٖ تٛضيح زٞس.
 .2زضنٛضتي و ٝؾٛغ /ٜثيٕبض ٕٝ٘ٛ٘ /وٛزن يب ػمت ٔب٘س ٜشٙٞي  ٚيب ثٞ ٝط زِيّي اظ ل ٜٛتكريم  ٚازضان ضؼيف ثطذٛضزاض ثبقٙس ٔدطي ٔٛظف
اؾت اظ َٚي/ليٓ لب٘٘ٛي ايكبٖ  ٚاظ ذٛز ؾٛغ /ٜثيٕبضاٖٕٞٝ٘ٛ٘ /ب ث ٝتٙبؾت ؾغح زضن  ٚل ٜٛتٕيع ايكبٖ ضضبيت ٘بٔ ٝآٌبٞب٘ ٝخساٌب٘ ٝثٍيطز.
ٔ .3دطي ٔٛظف اؾت ثط اؾبؼ ٔٛلؼيت ٛ٘ ٚع پػٞٚف ضضبيت ٘بٔ ٝآٌبٞب٘ ٝتٟيٕ٘ ٝبيس .ضٕٙب" ا٘دبْ ضٚقٟبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛتحميك ٘جبيس ٔغبيط ثب
ٔٛاظيٗ زيٙي  ٚفطٍٙٞي آظٔٛز٘ي خبٔؼ ٝثبقس.
ٔ .4دطي ٔٛظف اؾت لجُ اظ ٚضٚز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب/ثيٕبضاٖ /ؾٛغٞ ٜب ثٔ ٝغبِؼٔ ٝؼبي ٝٙوبُٔ اظ آ٘بٖ ا٘دبْ زاز٘ ٚ ٜتيد ٝضا زض پط٘ٚس ٜثيٕبضاٖ ثجت ٕ٘بيس
 ٚوّي ٝاعالػبت وؿت قسٔ ٜحطٔب٘ ٝثٕب٘س.
ٔ .5دطي ٔٛظف اؾت وّيٞ ٝعيٞ ٝٙبي ٘بقي اظ قطوت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب زض پػٞٚف ضا اظ ٔحُ اػتجبضات عطح پطزاذت ٕ٘بيس ٚ.زضنٛضت ثطٚظ ٞطٌٝ٘ٛ
ٔكىُ اػٓ اظ خؿٕي/ضٚحي ٘بقي اظ قطوت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب زض پػٞٚفٔ ،دطي ٔٛظف ثٔ ٝؼطفي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثٔ ٝطاوع زضٔب٘ي ٔٙبؾت ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب
ٔطاوع ٔطثٛعٔ ٝي ثبقس.ثسيٟي اؾت پطزاذت ٞعي ٝٙزضٔبٖ ثيٕبض ث ٝػٟسٔ ٜدطي عطح ٔي ثبقس.
 /ٕٝ٘ٛ٘ .6ثيٕبض /ؾٛغٛٔ ٜظف اؾت لجُ اظ ٚضٚز ثٔ ٝغبِؼ ٝاعالػبت زليك اظ ٚضؼيت ٞبي ذبل  ٚتبضيرچ ٝثيٕبضٞبي ذٛز ثٔ ٝدطي عطح اضائٝ
زٞس.
 /ٕٝ٘ٛ٘ .7ثيٕبض /ؼٚغٛٔ ٜظف اؾت ثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝاضائ ٝقس ٜتٛؾظ ٔدطي ثب ٚي ٕٞىبضي ٕ٘بيس ٍٔط ايٙى ٝا٘هطاف ذٛز ضا اظ ازأ ٝقطوت زض
پػٞٚف ثغٛض لغغ اػالْ ٕ٘بيس.
 /ٕٝ٘ٛ٘ .8ثيٕبض /ؾٛغٛٔ ٜظف اؾت زضنٛضت ثطٚظ ٞط ئ ٝ٘ٚكىُ ٘بقي اظ قطوت زض ٔغبِؼ ،ٝفبوتٛضٞبي ٞعي ٝٙقس / ٜزضنٛضتي و٘ ٝيبظ ثٝ
زضٔبٖ زاقت ٝثبقس نٛضتحؿبة زضٔبٖ ضا اظ ٔطوع زضٔب٘ي ٔطثٛع ٝتٟي ٚ ٝزض اذتيبض ٔدطي خٟت زضيبفت غطأت لطاض زٞس.
 /ٕٝ٘ٛ٘ .9ثيٕبض /ؾٛغٔ ٜتؼٟس ٔي ٌطزز پؽ اظ اتٕبْ زٚضٕٞ ٜىبضي زض پػٞٚف ٔصوٛض ٔدسزا" زضذٛاؾت غطأت ٘ىٙس.

