باسمه تعالی
اداره کل اواقف و امورخیرهی استان زید

فراخوان طرحهای پژوهشی -کاربردی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد در راستای انجام رسالت و مأموریتهای خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و
کاربردی حول محور ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد ،با توجه به ضرورت انجام طرح و استخراج نتایج پژوهشی در کمترین زمان
ممکن ،از کلیه محققان و پژوهشگران دعوت بعمل میآید تا در این زمینه همکاری الزم را بعمل آورند.
عنوان طرح تحقیقاتی
 -1شناسایی موقوفات وقف نامه جامع الخیرات استان یزد
مراحل تدوین طرح:
مهمترین مراحل الزم برای تدوین طرح فوق:
 - 1تطبیق عناوین مکان های مندرج در وقف نامه با عناوین کنونی
 - 2تحلیل محیط و شناسایی اراضی و رقبات از جمله کاروانسراها  ،آب انبارها  ،قنوات  ،مزارع  ،مدارس و ...
شرایط تهیه طرح
 - 1اخذ نظرات خبرگان ،بررسی میدانی از شرایط منطقه و ...برای تدوین طرح الزامی است.
 - 2مجری می بایست دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
 - 3ارائه مستندات مربوط به سوابق پژوهشی و مدرک تحصیلی ،پس از پذیرش پرسشنامه طرح الزامی است.
 - 4از آنجا که بررسی طرح های مربوط به مجریانی که دارای پیشینه قبلی در اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط (حوزه
راهبردی) و یا دارای مقاالت چاپ شده (در مجالت معتبر داخلی و خارجی) مربوط به این حوزه هستند ،در اولویت می باشد،
لذا ارسال یك نسخه از رزومه (  ) CVبه همراه پرسشنامه طرح پژوهشی ( فرم پیوست) به این اداره الزامی است.
 - 5متن طرح پژوهشی می بایست در قالب  word 2002و  pdfارسال گردد.
از عالقهمندان دعوت میشود؛ نسبت به تهیه فرم پرسشنامه طرح پژوهشی از سایت  ،حداکثر تا تاریخ  99/11/3اقدام وپس از
تکمیل به پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.
آدرس:یزد  ،بلوار دانشجو  ،سه راه تعاون ،اداره کل اوقاف و امور خیریه
تلفن 31222111-13 :داخلی 3143
سایتyazd.oghaf.ir :
آدرس الکترونیکیyazd@oghaf.ir :

