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  پیشگفتار
که اعضاي محترم اي است  مجموعهپژوهشی، ها و قراردادهاي  پرسشنامه

گاه براي دسترسـی بـه    و هیأت علمی و دست اندرکاران به آن نیازمندند
، یـد آ آنچه به دسـت مـی  گاهی . شود صرف میآن وقت و انرژي فراوانی 

انتشـارات   پیشین و منسوخ است و یا در مسـائلی نظیـر شـوراي   نمونه 
امـور  ها، به دلیل تازگی موضوع و بی سابقه بودن، بـراي انجـام    دانشکده

ویراستاري  و خوانی چینی، نمونه از قبیل داوري، حروف( آماده سازي کتاب
ضروري ها  فرماین  ارائۀ )از حیث محتوا یا طی فرایند اداري و عقد قرارداد

بـه  هـا   ایـن فـرم  ایش، دستیابی به آخرین ویربه منظور . رسد به نظر می
از همـه  . شـود  مـی عرضـه  صورت مجموعه مکتوب به همراه لوح فشرده 

نظـرات تکمیلـی، پیشـنهادي و    شـود   درخواست مـی مخاطبان ارجمند 
امید . مد نظر قرار گیرداصالحات آتی تا در . ایندانتقادي خود را ارائه فرم

ژوهشـی  هاي انجـام امـور پ   این مجموعه گامی به سوي بهبود شیوهاست 
هـا و   موجب تسریع و تسهیل در اجراي امور پژوهشـی دانشـکده   وبوده 

  . دانشگاه شود
  دکتر ابراهیم برزگر

  معاون پژوهشی دانشگاه
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