
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 وهشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهرانفراخوان اولویت های پژ

به اطالع پژوهشگران ،اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي مي رساند ،عناوين اولويت هاي 

 به شرح ذير اعالم ميشود: استان تهران اداره كل ورزش و جوانان 98پژوهشي سال 

به دبير  ر حوزه هاي ورزشي و جوانان را از پژوهشگران عالقه مند دعوت مي شود پيشنهاده )پروپوزال( تحقيق خود د

ارسال  ويا به  Amozeshsport@yahoo.comبه آدرس  خانه شوراي پژوهش اداره كل ورزش و جوانان استان تهران

از قسمت معاونت اداري مالي بخش آموزش قابل فرم پروپوزال از سايت اداره كل سركار خانم افشار تحويل نمايند. 

 دريافت است.

 فرايند داوري انتخاب ميگردد. الزم به ذكر است طرح نامه هاي ارسالي در فضاي رقابتي و پس از طي

  021-77528895شماره تماس:        
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وهشی و فناوریژر خانه شورای پدبی  
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