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 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري
  حضرت معصومهحوزه پژوهشی و فناوري دانشگاه 

 
  پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري  مؤسساتتوسط دانشگاهها و دانشجویی رسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهپ

نموده و مستندات آنرا ه اید را در این فرم قید انجام دادتا اول آذر امسال سال گذشته از اول آذر هاي پژوهشی که  لطفا فعالیت
  .)کلیه مستندات می بایست به تائید گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد(.فرمائیدنیز به پیوست این فرم ارائه 

   :مشخصات فردي ـ1
 نام:  
 نام خانوادگی:  
  شماره دانشجویی                                 :        مقطع:                                            رشته تحصیلی:                                                      
 تلفن همراه:                                 پست الکترونیکی)E-mail:(     

  :پژوهشیهاي  فعالیت  ـ3
    :معتبر داخلی یا خارجیدر مجالت  مقاالت چاپ شده )1- 3

ف
ردی

  

  
  عنوان مقاله

اسامی همکاران به   مشخصات نشریه 
  ترتیب اولویت 

شامل نام (
  )متقاضی

  
  امتیاز

  شماره  سال  نوع امتیاز *  نام نشریه

                

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

   هاي معتبر جهانی علمی ـ  پژوهشی، علمی ـ ترویجی ـ نمایه * 
  :ش هاي علمیمقاالت پذیرفته شده در همای) 3-2 

ف
ردی

  
  عنوان مقاله

اسامی همکاران به   مشخصات همایش 
 ترتیب اولویت

شامل نام (
  )متقاضی

  
  امتیاز

  سطح *  نام همایش
محل 

  سال  برگزاري

  
  
  
  
  
  
  

              

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

   المللی ، بین)ملی(کشوري انجمن ،داخلی،  *

 1فرم شماره 
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          : تهیاف پایانطرحهاي پژوهشی  )3-3

ف
ردی

  

مسئولیت در   عنوان طرح
  طرح

سفارش 
  دهنده

نوع طرح 
/ داخلی (

  )ملی

تاریخ شروع 
  و خاتمه

  کاربردپیش بینی 
  امتیاز  )سایر/ پایلوت/ تولید انبوه(

                

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

          : که به تولید انبوه رسیده است یافته پایانطرحهاي پژوهشی  )3-4

ف
ردی

  

مسئولیت در   عنوان طرح
  طرح

سفارش 
  دهنده

نوع طرح 
/ داخلی (

  )ملی

تاریخ شروع 
  و خاتمه

  کاربردچگونگی 
  امتیاز  )سایر/ پایلوت/ تولید انبوه(

                

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

  
  :تألیف یا تصنیف کتاب )5- 3

ف
ردی

  

  عنوان کتاب
  نوع کتاب

  ناشر  تاریخ آخرین چاپ
ان به ترتیب اسامی همکار

شامل نام (اولویت 
  )متقاضی

  امتیاز
  تصنیف  تألیف

                

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز
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  :بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب  )6- 3

ف
ردی

  

  عنوان کتاب
  نوع فعالیت

تاریخ 
نویسنده   ناشر  آخرین چاپ

  اصلی کتاب
اسامی همکاران به 

  ترتیب اولویت
  )اضیشامل نام متق( 

  امتیاز
  بررسی و نقد

ویرایش 
  علمی

  

                

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

    :تصحیح انتقادي و تحشیه کتاب) 7- 3

ف
ردی

  

نام نویسنده   عنوان کتاب
  اصلی کتاب

تاریخ 
آخرین 

  چاپ

اسامی همکاران به   نوع فعالیت
شامل (ترتیب اولویت 

  )نام متقاضی
  امتیاز

تصحیح 
  تحشیه  انتقادي

  

              

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

  : ابتکار، نوآوري و اختراع) 8- 3
ف

ردی
  

مرحله تولید رسیده آیا به   ابتکار، نوآوري و اختراع نوانــع
  است

  امتیاز  تاریخ ثبت  محل ثبت

  
  
  
  
  
  
  
  

          

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز
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  : دة هنرياثر بدیع و ارزن )9- 3

ف
ردی

  

تاریخ   محل عرضه  نام و موضوع اثر
  تاریخ ارائه  تکمیل

اسامی همکاران به 
  ترتیب اولویت

  )شامل نام متقاضی( 

مسئولیت در 
  امتیاز  ارتباط با فعالیت

                

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز
  :اجرائی - فعالیت هاي علمی - 4
  :ترجمه کتاب  )1- 4

  :ترجمه کامل مقاله علمی )2- 4

ف
ردی

  

  عنوان مقاله به زبان اصلی

  مشخصات نشریه چاپ کننده  مشخصات نشریه اصلی
  مقاله ترجمه شده

اسامی مترجمین 
ه ترتیب اولویت ب

شامل نام (
  )متقاضی

امتیا
  ز

نام   شماره  سال  نام نشریه
امتیاز  *  شماره  سال  نشریه

  مجله
  

                    

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

  درجه علمی ـ  پژوهشی، علمی ـ  ترویجی، بدون *

ف
ردی

  

نویسنده  نام  عنوان کتاب
  اصلی

تاریخ آخرین 
  چاپ

اسامی مترجمین به ترتیب 
  امتیاز  )شامل نام متقاضی(اولویت 

  

          

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز
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  :سردبیري و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوري مقاالت) 3- 4

رد
ف

ی
 

  امتیاز  تاریخ استفاده از جزوه  نام جزوه درسی

        

    :بند پژوهشگر از این جمع امتیاز

  .... هاي پژوهشی، فنّاوري، هنري، و  برپائی نمایشگاه )4- 4

ف
ردی

  

  محل نمایشگاه  نوع فعالیت

تاریخ برپائی 
اسامی همکاران اصلی به ترتیب   نمایشگاه

  امتیاز  نوع مسئولیت  )شامل نام متقاضی(اولویت 
پایا  شروع 

  ن 

  

              

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

  : یا کارگاههاي آموزشی و پژوهشی اندازي آزمایشگاه یا کارگاه طراحی و راه )5- 4

  نام آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی یابخش جدید
تاریخ طراحی یا 

  محل ایجاد  اندازي راه
اسامی همکاران اصلی به ترتیب 

  امتیاز  )شامل نام متقاضی(یت اولو

          

    :پژوهشگر از این بند جمع امتیاز

  

  .مورد بررسی قرار گرفته و مورد تائید می باشد................................................. گروه آموزشی اعضاي صحت علمی موارد اشاره شده فوق از نظر 
  مهر و امضاء مدیر گروه آموزشی

  

  :  .......................................تاریخ:   .......................................                                              تیازات پژوهشگرجمع کل ام
  
  


