عىايیه ايلًیت های پژيهشی سازمان تامیه اجتماعی در سال 39
دس ساستای اجشای هاهَسیت ّای پژٍّطی ساصهاى تاهیي اجتواعی ٍ تِ هٌظَس تحقق اّذاف ٍ تشًاهِ ّای اداسُ کل آهَصش ٍ پژٍّص ٍ تعاهل ٍ
ّوکاسی تا هتخصصیي ،صاحة ًظشاى ٍ پژٍّطگشاى فعال دس حَصُ ّای هشتثط تا هاهَسیتْای ساصهاى تاهیي اجتواعی ضاهل دسهاى ،تیوِ ٍ
سشهایِ گزاسی تذیي ٍسیلِ فْشست عٌاٍیي پژٍّطی هَسد ًیاص اعالم ٍ اص کلیِ عالقوٌذاى ٍاجذ ضشایط اعن اص ّوکاساى ساصهاًی ٍ غیش ساصهاًی
دعَت تِ ّوکاسی هی ًوایذ.
عالقوٌذاى هی تَاًٌذ پس اص اًتخاب عٌَاى پژٍّطی فعال د س لیست صیش ًسثت تِ تکویل فشم پشٍپَصال اقذام ٍ دس قالة دٍ
فایل  WORDي  PDFتِ آدسس الکتشًٍیکی  research@tamin.irاسسال ًوایٌذ.

ًَضتي کذ ضٌاسایی اٍلَیت دس قسوت  subjectایویل اسسالی ضشٍسی است .تذیْی است اسسال پشٍپَصال ّای پیطٌْادی صشفا دس صهاى هقشس
اهکاى پزیش تَدُ ٍ پس اص تاسیخ یاد ضذُ هَسد تشسسی قشاس ًخَاّذ گشفت.
الصم تِ رکش است عٌاٍیي ٍ اٍلَیتْای جذیذ تِ طَسهستوش دس ضَسای پژٍّطی تصَیة ٍ تِ عٌاٍیي فعال اضافِ هی ضَد .پژٍّطگشاى هی تَاًٌذ
تا هشاجعِ دٍسُ ای تِ سایت ساصهاى اص عٌاٍیي جذیذ هطلع گشدًذ.
پژٍّطگشاى هحتشم تشای کسة اطالعات تیطتش هی تَاًٌذ تا ضواسُ تلفي ّای ریل تواس حاصل فشهایٌذ.
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شرایط عمًمی مجریان :
_1داضتي حذاقل هذسک کاسضٌاسی اسضذ ٍ تاالتش
_2هشتثط تَدى سضتِ تحصیلی تا عٌاٍیي پژٍّطی
_3داضتي سَاتق پژٍّطی هشتثط تا اسائِ هستٌذات
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هطالعِ تطثیقی دسآهذّای دٍسُ ی اضتغال93/ 3/ 31 ،
تاصًطستگی تیوِ ضذگاى تاهیي اجتواعی تا دادُ
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