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 انیمیرح محمد دکتر یآقا جناب

 تهران دانشگاه یفناور و پژوهش یگرام معاون

 کارنسخة تازه و گزارش عملکرد سامانة پیشینه پژوهش  موضوع: آغاز به
  

 با سالم و احترام

 و ییکتارا  شیافتاا  و یستا   هدفمنتد  یبتاا  کشتور  یعلمت  جامعت   خواست   به پاسخ در که رساند یم استحضار به

 آبان در رساله و نامه انیپا هاار 500 شیافاا  به رو پشتوان  با را پژوهش ن یشیپ سامان  پژوهشگاه نیا ها، پژوهش یاثابخش

 بته  کمت   در یگتام  ستامانه  نیت ا. ده اس دا قاار کشور پژوهشگاان هم  دستاس در و هکاد یاندا  راه 1393 سال ماه

 در یکار دوباره ا  یایگ شیپ یباا یسا  نهی م و شده انجام یها پژوهش ا  یآگاه با ی،فناور و علم گستاش و شبادیپ

پت  ا    PISHINEH.IRANDOC.AC.IR ینشتان  به مااجعه با توانند یم کارباان سامانه، نیا کاربس  یباا .هاس  پژوهش

پاستخ ایتن    کننتد.  ثبت   هتای آن  واژه بته همتااه کلیتد    رابارستی پیشتین  یت  مو تو       درخواست  نام و تأیید آن،  ثب 

تتاین  متان بتاای     (، در کوتتاه گتن  علمی ایتاان    اطالعات گاهیپا در دهید  آمو ش کارشناسانها با بارسی  درخواس 

 هتاار  611 ا  بتیش  عضتوی   ،تتاکنون  سامانه این دستاورد .شود فاستاده می کاربا و نیا هم  کسانی که کاربا بخواهد،

 .اس  بوده آنان درخواس ِهاار  537 بیش ا  بهو پاسخ  ا  میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتای کاربا

کار کاده است . در نستخ  تتا ا ستامان  پیشتینه       آغا  به 1397گفتنی اس  که نسخ  دو این سامانه ا  تابستان سال 

هتتا، کنتتتال  ودکتتار درخواستت پتتژوهش افتتاون بتتا امپانتتات پیشتتین، امپانتتاتی تتتون ستتاخ  کارتابتتخ، تخ تتی  خ 

 های دانشگاه افاوده شده اس . های پاسخ داده شده، و دستاسی باای کارباان دانشگاهی و دیدن درخواس  درخواس 

 مقتام  آن یبانیپشتت  بتا  و باشتد  علم پیشباد و پژوهش شاف یپ سا  نهی م اانداک،یا کوت ِ خدم  نیا آنپه دیام

 رو افاون یبهبود (گن علمی ایاان   اطالعات گاهیپا در ها رساله و ،ها نامه انیپا ها، پیشنهاده پوشش گستاش در یگاام

 .دینما یم یگاار سپاس د،ییفاما یم که یتوجه ا  شیشاپیپ .ابدی
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