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جناب آقای رمضان نیری
سرپرست محترم پردیس شهید بهشتی مشهد

سرکار خانم دکتر صدیقه کاظمی
سرپرست محترم پردیس شهید هاشمینژاد مشهد (خواهران)

جناب آقای سید عباس میر شجاعیان
معاونت محترم  پردیس و رئیس واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد

جناب آقای دکتر احمد رئوفیان
معاونت محترم  پردیس و رئیس واحد دانشگاهی دانشور نیشابور( برادران)

جناب آقای بیژن بابایی
معاونت محترم  پردیس و رئیس واحد دانشگاهی شهید رجایی تربت حیدریه (برادران) 

جناب آقای دکتر مرتضی بینش
معاونت محترم  پردیس و رئیس واحد دانشگاهی عالمه طباطبایی سبزوار

با درود و احترام :                
       با شادباشِ کسب جایگاه نخست کشوری در ارزیابی به عمل آمده توسط معاونت 
ارجمند پژوهش و فناوری دانشگاه و ضمن سپاس از همراهی های ارزشمندِ جناب 
عالی در پیشبردِ برنامه های پژوهشی، در راستای اجرای ماموریت های پژوهشی 
دانشگاه فرهنگیان و تقویت جایگاه پژوهش در برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، جلب 
مشارکت و ایجاد انگیزه در پژوهشگرانِ فعّالِ بخش های مرتبط با ماموریت های 
دانشگاه فرهنگیان و کمک به تولید علم بومی در حوزة تربیت معلم ، بدین وسیله از 
همةپژوهشگران عالقمندِ واجد شرایط دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی ، 
دعوتمینماید پس از انتخابِ عنوان پژوهشی نسبت به تکمیل فرم"پیشنهاده 

پژوهشی" در قالب word و PDF اقدام نمایند.
      بدیهی است ارسال پروپوزال های پیشنهادی صرفا تا بیست روز پس از اعالم 
فراخوان (۱۳۹۷/۰۵/۰۶) استان، امکان پذیر بوده و پیشنهاده های دریافتی پس از 

تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
     شایسته است با استناد  به شیوه نامه های  پژوهشی دانشگاه فرهنگیان ، نسبت به 
اطالع رسانی مناسب و معرفی متقاضیان همراه با مستنداتِ آثار پژوهشی ، پس از 
تأیید در کمیتة پژوهشی آن پردیس / واحدآموزشی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ به این 

مدیریت اقدام فرمایید . 
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تاکید میگردد تاریخ مذکور واپسین زمانِ فرایند ارسال پیشنهاده  های پژوهشی سال 
۱۳۹۷ استانی  با  اتوماسیون اداری می باشد.

شرایط مجری:
اشتغال به کار در دانشگاه فرهنگیان به عنوان عضو هیات علمی یا مدرس تمام  .۱

وقت، 
مرتبط بودن رشته تحصیلی با موضوع،  .۲

داشتن پیشینة پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات،  .۳
پیشنهاده برابر الگوی پیوست تدوین شود.  -

هر پژوهشگر تنها برای یک اولویت پژوهشی، می تواند پیشنهاده ارائه کند.  -
ارائه پیشنهاده حقی برای ارائه دهنده  آن ایجاد نمی کند .  -

- پژوهشگرانی که هنوز طرح پژوهشی پیشین خود را تسویه ننموده ، نمی 
توانند در این فراخوان شرکت کنند .

چنان چه پژوهشگران ارجمند در فراخوانِ اولویت های پژوهشی سال  ۱۳۹۷  -
در سطح کشوری شرکت کرده اند کد و عنوان  اولویت را ثبت نمایند.

پیشاپیش از عنایت ویژة  جناب عالی سپاسگزاری می شود. 

رونوشت : 
جناب آقای سید کمال الدین   حسینی  معاون محترم  امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مدیریت امور پردیس های 

استان خراسان رضوی 
جناب آقای سیدجمال وزیری محبوب معاون  محترم توسعه منابع و امور دانشجویی مدیریت امور پردیس های استان 

خراسان رضوی 
جناب آقای دکتر حمید رضا  حافظیان کارشناس مسئول محترم برنامه ریزی وامور پژوهشی مدیریت امور پردیس 

های استان خراسان رضوی
جناب آقای حسین  محمدزاده  کارشناس  روابط عمومی و هماهنگی امور پردیس های خراسان رضوی


