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 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه اراک/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه/معاون

رم معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ایالم/معاون محت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان/

 پژوهش و فناوری دانشگاه بجنورد/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان/معاون

 خمینیامام  المللیمحترم پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه بین

ه معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگا/ م پژوهش و فناوری دانشگاه تبریزرمعاون محت /)ره( قزوین

فارس بوشهر/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تهران/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج

حترم دریانوردی و علوم دریایی چابهار/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه/معاون م

 وو فناوری دانشگاه زابل/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان/معاون محترم پژوهش  پژوهش

ن زاهدان/معاو –سیستان و بلوچستان  ون محترم پژوهش و فناوری دانشگاهفناوری دانشگاه سمنان/معا

 /محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز/ معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

شگاه نفت آبادان/معاون محترم پژوهش و فناوری دان شیراز/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت

ی معاون محترم پژوهش و فناور صنعتی ارومیه/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان/

 ومعاون محترم پژوهش / ش و فناوری دانشگاه صنعتی بیرجنددانشگاه صنعتی بابل /معاون محترم پژوه

 معاون محترم/ پژوهش و فناوری دانشگاه شاهرود یز/معاون محترمتبر –فناوری دانشگاه صنعتی سهند 

 پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی قم/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه/معاون

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی  محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی همدان/

ون ناوری دانشگاه قم/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان/معامشهد/معاون محترم پژوهش و ف

 –سنندج/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان  –محترم پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان 

 رشت/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه –گرگان/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه گیالن 

وهش و بابلسر/معاون محترم پژ –اد/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران آبخرم –لرستان 

 عباسبندر –معـاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان / اردبیل –فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 

 معاون/ معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه یاسوج/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه یزد/

اون مع/ معاون محترم  پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز / محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه

 محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/معاون محترم پژوهش و فناوری

ی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورز

 زتبری –ی آذربایجان معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدن/ اهواز –منابع طبیعی رامین 

 /اکمعاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه نیشابور/معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی ار/

 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
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 سالم علیکم  
های دانشجویی در مقاطع نظر دارد از پایان نامهرساند جمعیت هالل احمر در احتراماً، به استحضار می

باشند، های پژوهشی جمعیت هالل احمر میمرتبط با اولویتتحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی که 

های مندان میتوانند جهت مشاهده کامل فراخوان اولویتعالقه حمایت مادی و معنوی به عمل آورد. بر این اساس

مراجعه  http://ert.rcs.irبه آدرس  احمر ه پورتال معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هاللبپژوهشی 

 نمایند.

 پس هانامهپایان عالقمندان قرار گیرد و فراخوان حاضر در اختیار تا فرمایید اتخاذ ترتیبی است خواهشمند

 آدرس به  فناوری )کایپر( و پژوهش مدیریت جامع سامانه فقط از طریق مربوطه دانشگاه در تصویب از

ert.kuiper.helal-uast.ac.ir  گردد معاونت ارسال این به. 

دانشجو  احمر،هالل جمعیت فناوری و پژوهش شورای معین کمیسیون تشخیص صورت در است ذکر شایان 

 عنوان تصویب از پیش هالل احمر جمعیت و یابد حضور مذکور کمیسیون در پروپوزال از دفاع جهت بایستمی

 .اردند نامهپایان از حمایت خصوص در تعهدی دانشجو، به نهایی نتیجه اعالم و مربوطه کمیسیون نامه درپایان

به  تا ردگیمی تعلق راهنما استاد به ذیل جدول بر اساس دانشجویی، هاینامهپایان از مالی حمایت همچنین

اوطلبان، د اعضا، بین در حمایت این ولیکن نماید؛ مالی حمایت نامهپایان انجام در مربوطه دانشجوی از مقتضی نحو

  .گرفت خواهد تعلق مربوطه دانشجوی به هالل احمر جمعیت کارکنان و نجاتگران و امدادگران

خانم  سرکار جمعیت، فناوری و پژوهش کل اداره کارشناس ارتباط، این در سوال هرگونه وجود صورت در

 .هستند پاسخگویی آماده Pssrcs@yahoo.com ایمیل آدرس و  85632550 -021تماس شماره با فالح فهیمه

 .سپاسگزارم جنابعالی توجه بذل از پیشاپیش

 ریال به هانامهپایان تشویقی مالی تسهیالت مبلغ

 نمره نهایی پایان نامه امتیاز مقطع تحصیلی

20-19 17-18.99 16-16.99 

 000/000/10 000/000/20 000/000/30 دکتری تخصصی

 000/000/5 000/500/7 000/000/15 کارشناسی ارشد

      

      

 

http://ert.rcs.ir/
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 دکتر خسرو رحمانی

 معاون آموزش، پژوهش و فناوري  

 

 

 
 رونوشت به:

 سرکار خانم دکتر بتول خوندابي مدير کل محترم پژوهش و فناوري    


