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طرح پِژوهشی درون دانشگاهی مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه لرستان 

ًظط ثِ اثالؽ آییي ًبهِ جسیس اضتقبء  14/7/94 هَضخ  ضٌجِ ضٍظ سِ زاًطگبُ پژٍّطيجلسِ ضَضای         زض 

 زستَضالؼول 4 ٍ 3هطتجِ اػضبی ّیبت ػلوي زاًطگبّْب ٍ اصالحبت آى، هصَثِ شیل ثِ صَضت هتون هَاز 

: اجطایي استفبزُ اظ اػتجبض ٍیژُ پژٍّطي اػضبی ّیبت ػلوي زاًطگبُ لطستبى تصَیت گطزیس

پژٍّطي زضٍى  ططح هیتَاًس اظ هحل اػتجبض پژٍّبًِ ثطای اًجبم یک یب چٌس ػلوي ّیأت ػضَ ّط

 : ًوبیس ثِ ضطح شیل اقسام زاًطگبّي هطتجط ثب ضضتِ ترصصي ذَز

ضبهل ػٌَاى فبضسي ٍ اًگلیسي، ًَع ططح، هطرصبت هجطی ٍ )ططح ّب  ایي (پطٍپَظال)پیطٌْبزُ -      الف

ّوکبضاى، تبضید ضطٍع ٍ ذبتوِ، ثیبى هسئلِ، سَال یب فطضیِ تحقیق، ضٍش تحقیق، پیطیٌِ، اّساف ٍ ثطآٍضز 

 پژٍّطي زاًطگبُ ضَضای ٍ گطٍُ، زاًطکسُ ضَضای زض ضا تصَیت هطاحل ثبیس (ّعیٌِ ّبی تحقیق

.  ثگصضاًٌس

ّعیٌِ ّبی غیط پطسٌلي ٍ ذطیس تجْیعات ٍ ٍسبیل غیط هصطفي ٍ هَاز هصطفي ٍ آظهبیطگبّي ٍ -      ة

اظ هحل پژٍّبًِ ػضَ ّیبت ػلوي  (پطٍپَظال)هعز کبضگطی ثطای ػولیبت اجطایي ثط اسبس پیطٌْبزُ 

. پطزاذت هي ضَز

هسیط گطٍُ آهَظضي، گعاضش ًْبیي ططح پژٍّطي ػضَ ّیبت ػلوي ضا پس اظ تصَیت زض ضَضای -      ج

هؼبٍى زاًطکسُ هَظف است ططح ضا ثطای یک زاٍض هترصص . گطٍُ، ثِ هؼبٍى زاًطکسُ تحَیل هي زّس

اضسبل ٍ ًتیجِ ضا زض ضَضای زاًطکسُ ططح ٍ زض صَضت تصَیت ثِ هسیطیت اهَض پژٍّطي زاًطگبُ اضسبل 

ططح ّبیي کِ هٌجط ثِ پصیطش یب ). ًوبیس تب گعاضش ًْبیي ططح ثِ تصَیت ضَضای پژٍّطي زاًطگبُ ثطسس

چبح هقبلِ زض هجالت ًوبیِ ضسُ هؼتجط هیطًَس، زض زاًطکسُ ًیبظ ثِ اضسبل ثطای زاٍض ًساضًس ٍ تصَیت 

 (.آًْب زض ضَضای زاًطکسُ ثالهبًغ است

ّعیٌِ زاٍضی گعاضش ًْبیي ططحْبی زضًٍساًطگبّي هؼبزل ثب ّعیٌِ زاٍضی هقبلِ، ثب اػالم هؼبٍى -      ز

. زاًطکسُ ٍ تبییس هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍضی زاًطگبُ اظ هحل اػتجبضات پژٍّطي پطزاذت هیطَز

 اهتیبظ زض 6 اهتیبظ پژٍّطي تب سقف 2ثِ گعاضش ًْبیي ططح هصَة زض ضَضای پژٍّطي زاًطگبُ -      ُ

 . سبل تؼلق هي گیطز

 صفحِ تٌظین ٍ اضائِ 20الظم است گعاضش ًْبیي ططحْبی پژٍّطي زضًٍساًطگبّي زض حساقل -      ٍ

ثِ اهَض پژٍّطي زاًطگبُ  آى CD  زٍ ػسزٍ (ثب ضیطاظُ سیوي)اضائِ یک ًسرِ غیط صحبفي ضسُ . ضَز

 .کبفي است
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