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کمیته پژوهش 

سایت فدراسیون -26/9/99:اعالم نتایج



  مقاالت و تحقیقات کاربردي فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو انتخاب جشنواره

هدف ترغیب پژوهشگران و  و با) 1399آذر  27الی  22(فناوري  هفته پژوهش وگرامیداشت  به مناسبتکمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون شنا 

و پایان نامه ها و  مقاالت،طرح هاي پژوهشی زیرفراخوان  براساسدرنظردارد دانشگاهیان براي انجام تحقیقات کاربردي در حوزه هاي مرتبط به فدراسیون ، 

را دریافت نماید تا پس از بررسی و ارزیابی در کمیته پژوهش  و حوزه هاي مختلف فدراسیون شنا رشته ها مرتبط با رساله هاي تحصیلی خاتمه یافته

کلیه افراد عالقمند می توانند ضمن مطالعه شرایط . تقدیرنماید قابل توجه نقديجوایز و  لوح تقدیرآثار منتخب ارائه شده  با اهداء  صاحبان ازفدراسیون 

  .مشارکت نمایندبا ارسال آثار علمی مرتبط خوداعالم شده ،در این فراخوان 

   info@irsf.ir :ازطریق ایمیل    1399آذر ماه  20: ارسال آثار و نحوه مهلت) الف

  سایت فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو   26/9/1399چهارشنبه : تاریخ اعالم نتایج) ب

  :ارسالی  شرایط مقاالت)ج

 باشد شنا فدراسیون سازمانی فعالیتها و رسالت هاي مقاالت مرتبط به رشته هاي ورزشی ،موضوع  .1

 .و بعدباشد )2018 / 1397( می بایست مقاالت چاپ شده مرتبط در مجالت معتبر داخلیتاریخ  .2

 .ارسال کننده مقاله می بایست نویسنده مسئول مقاله باشد .3

 .و ارسال آن الزامی است تکمیل فرم مربوط به شرکت در فراخوان .4

  )خاتمه یافته(مرتبط دانشگاهیشرایط طرح هاي تحقیقاتی و پایان نامه و رساله هاي )د

 باشد شنا طرح و پایان نامه و رساله مرتبط به رشته هاي ورزشی و برنامه ها و رسالت هاي فدراسیون موضوع فعالیت پژوهشی، -1

  .باشد عدو ب 1397 سال تاریخ اتمام طرح هاي تحقیقاتی،پایان نامه ها و رساله هاي تحقیقاتی می بایست -2      

  ا نامه رسمی دانشگاه و سازمان مرتبط تایید کننده بنام صاحب اثرارسال گواهی اتمام طرح،صورتجلسه دفاع و ی -3
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  .و ارسال آن الزامی است تکمیل فرم مربوط به شرکت در فراخوان -4

  : نفرات برگزیده هداء جوایزانحوه )ه

از طریق دفتر هیات شناي استان  لت دسترسی برگزیدگانو براي سهو کرونامدیریت مقابله با به جهت محدودیت هاي مصوب شده و ابالغ شده ستاد ملی 

از طریق سایت انتشار اسامی برگزیدگان  همزمان بادر این خصوص  توضیحات تکمیلیو هرگونه تصمیم جدید .انجام خواهدشد نفرات برگزیده محل سکونت

 .اعالم خواهد شد فدراسیون شنا،شرجه و واترپلو

  :شرکت کنندگان در فراخوان پاسخگویی به  )ي

  info@irsf.irایمیل فدراسیون  ارسال سواالت و یا درخواست ها به  -

  021-88823104 /   021-88827526: تلفن هاي فدراسیون  -

   )سرپرست کمیته پژوهش فدراسیون -خورجهانیعلی دکتر /09125824056  شماره  ارسال پیام به -
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  شنا فدراسیون هفته پژوهش و تحقیقات

....................:..........  

                        :رساله

  

کامل از ضوابط تدوین و انتشار آثارعلمی و فعالیت هاي پژوهشی مصوب و ابالغ شده مراجع 

پذیرفته و در صورت نیاز مسئولیت ذي صالح کشور جمهوري اسالمی ایران،متعهد می گردم که مسئولیت هاي علمی و حقوقی مربوط به اثر ارائه شده به فدراسیون شنا را 

  :امضاء

 محل الصاق

 عکس شرکت کننده

 

  )کمیته پژوهش و تحقیقات  (                    

هفته پژوهش و تحقیقاتفرم شرکت در جشنواره                

1399  

:....................رشته تحصیلی/مدرك             : ..................................    کدملی              : ............................      

رساله                                :پایان نامه                        :طرح تحقیقی          

............................................................  

  :................................................مجله تایید کننده یا نطارت کننده یا منتشرکننده اثر

  :........... مجله/دانشگاه/آدرس اینترنتی و شماره تماس سازمان

  :تلفن تماس ارسال کننده اثر

  :ایمیل                                                                       

  نامه و تعهدنامه ارسال کننده اثررضایت 

کامل از ضوابط تدوین و انتشار آثارعلمی و فعالیت هاي پژوهشی مصوب و ابالغ شده مراجع ضمن اعالم آگاهی  این فرم،بعنوان صاحب اثر مذکور  در 

ذي صالح کشور جمهوري اسالمی ایران،متعهد می گردم که مسئولیت هاي علمی و حقوقی مربوط به اثر ارائه شده به فدراسیون شنا را 

  ./فعالیت هاي علمی تحقیقاتی را عهده دار خواهم بود

امضاء:                                       تاریخ:...........................................  نام ونام خانوادگی                                              

   

  

  :اطالعات شرکت کننده

: ............................      نام و نام خانوادگی

  :مشخصات اثر

                مقاله                      

............................................................:............عنوان دقیق

  :استادراهنما /اسامی همکاران

  

مجله تایید کننده یا نطارت کننده یا منتشرکننده اثر/ دانشگاه / نام دقیق سازمان

آدرس اینترنتی و شماره تماس سازمان

تلفن تماس ارسال کننده اثرآدرس و 

                                                                       :شماره همراه

بعنوان صاحب اثر مذکور  در ........................................ اینجانب

ذي صالح کشور جمهوري اسالمی ایران،متعهد می گردم که مسئولیت هاي علمی و حقوقی مربوط به اثر ارائه شده به فدراسیون شنا را 

فعالیت هاي علمی تحقیقاتی را عهده دار خواهم بود پاسخگویی به مراجع نظارتی بر

  

                                              

  

  


