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 ربانهم گرنت فناوری  دبیرخاهن 
 

 فراخوان دوم فراخوان اول مجری ریز فعالیت

 1399شهریور 1398اسفند  پارک مجری انجام تبلیغات محیطی و الکترونیکی )وبگاه پارک و دانشگاه، بنر و پوستر و...(

 هفته اول و دوم مهر تیرماه  6خرداد لغایت  17 متقاضی نام در فراخوانثبت

 در بازه زمانی فراخوان در بازه زمانی فراخوان پارک مجری جلسه آشنایی متقاضیان با برنامه به همراه پرسش و پاسخ

 هفته سوم و چهارم مهر تیرماه 7 پارک مجری و متقاضی ها و رفع و تکمیل نواقصبررسی پرونده

 هفته اول و دوم آبان مرداد 3تیرماه لغایت  21 پارک مجری دفاع و دفاعبرگزاری جلسات پیش

 هفته سوم آبان مرداد 10لغایت  4 پارک مجری برگزاری شورای پذیرش پارسا و ارسال نتایج از پارک به وزارت و سازمان حامی

 هفته اول آذر مرداد 17لغایت  11 سازمان حامی وزارتارزیابی و اعالم نظر سازمان حامی به 

 هفته دوم آذر نیمه دوم مرداد دبیرخانه عتف و پارک مجری اعالم نتایج

 1400هفته چهارم فروردین هفته سوم آذر متقاضی دوره )کارشناسی ارشد و دکتری(ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی میان

 هفته اول اردیبهشت هفته چهارم آذر پارک مجری اول )کارشناسی ارشد و دکتری(دوره جلسات داوری ارزیابی میان

 هفته چهارم شهریور 1400هفته دوم اردیبهشت  متقاضی ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی پایان دوره )کارشناسی ارشد(

 1400هفته دوم مهر 1400اردیبهشت هفته سوم  پارک مجری و متقاضی دوره )کارشناسی ارشد(نمایشگاه و همایش پایان

 هفته اول مهر 1400هفته سوم اردیبهشت  متقاضی دوره دوم )دکتری(ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی میان

 هفته دوم مهر 1400هفته چهارم اردیبهشت  پارک مجری دوره دوم ) دکتری(جلسات داوری ارزیابی میان

 هفته چهارم بهمن 1400هفته دوم آبان  متقاضی دوره )دکتری(پایانارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی 

 1400هفته دوم اسفند 1400هفته چهارم آبان پارک مجری و متقاضی دوره )دکتری(نمایشگاه و همایش پایان

 

 های مهم دو فراخواننمای کلی از تقویم زمانی فعالیت
 )دکتری(2دوره پایان )دکتری( 2دوره میان )ارشد( 1دوره پایان دکتری()ارشد و  1دوره میان اعالم نتایج فراخوان 

 1400 آبان 1400 اردیبهشت 1400اردیبهشت 99 آذر 99 مرداد 99خرداد  فراخوان اول

 1400 اسفند 1400 مهر 1400 مهر 1400اردیبهشت 99 آذر 99مهر فراخوان دوم
 


