
   آموزشيعلمي  هيأتويژه  اعضاي محترم  »پژوهشگر برگزيده«فرم انتخاب 
  

  
   مرتبه علمي:                        :  گروهدانشكده/                     نام ونام خانوادگي:           

  رشته تخصصي:  
  

  

  امتياز  تعداد  نوع فعاليت پژوهشي رديف
      طرح پژوهشي مصوب   1

       ، ثبت ژن افزار، اختراع ثبت شده، طراحي نرمف، اكتشانوآوري  2

      شده توسط دانشجويان هاي اخذنامهپايان   3

      اند) ذكر گرديده(Text Bookهايي كه به عنوان رفرانس در كتب مرجعپژوهش  4

      داخلي و خارجي   مقاالت منتشره در مجالت معتبر  5

      ي داخلي و خارجيالمللهاي بينه شده در همايشيمقاالت ارا  6

      المللي داخل كشور( داراي امتياز بازآموزي)هاي غير بينه شده در همايشيمقاالت ارا  7

     و ساير جشنواره هاي بين المللي  هاي رازي و خوارزميهاي كسب شده در جشنوارهمقام  8

      كتب منتشره بصورت ترجمه يا تاليف   9

      دانشگاهتحقيقات و فناوري ابسته به معاونت ها و شوراهاي وعضويت در كميته  10

      هاي پژوهشي، كتب و طرحوري علمي مقاالت منتشره در مجالتدا  11

    جمع امتياز

  

   .اممنطبق با دستورالعمل ضميمه تكميل نمودهدقيقاً  گردم كه مندرجات فرم مذكور رااين جانب متعهد مي

                                                                                                                         
  نام و نام خانوادگي                   

          

  امضاء         
  تاريخ        

  

   
  
  
  

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  معاون پژوهشي دانشكده

 ( مهرو امضاء)

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  هدانشگا و فناوريتحقيقات معاون 

 ( امضاء )

  ييد استمراتب فوق مورد تأ
  مدير گروه 

 امضاء )مهر و ( 



  
   پژوهشيعلمي  هيأتويژه  اعضاي محترم  »پژوهشگر برگزيده «فرم انتخاب 

  
  

   مرتبه علمي:                        :  گروهدانشكده/                     نام ونام خانوادگي:           
  رشته تخصصي:  

  
  

  امتياز  تعداد  نوع فعاليت پژوهشي رديف
      طرح پژوهشي مصوب   1

       ، ثبت ژن افزار، اختراع ثبت شده، طراحي نرم، اكتشافنوآوري  2

      شده توسط دانشجويان هاي اخذنامهپايان   3

      اند) ذكر گرديده(Text Bookهايي كه به عنوان رفرانس در كتب مرجعشپژوه  4

      داخلي و خارجي   مقاالت منتشره در مجالت معتبر  5

      المللي داخلي و خارجيهاي بينه شده در همايشيمقاالت ارا  6

      )المللي داخل كشور( داراي امتياز بازآموزيهاي غير بينه شده در همايشيمقاالت ارا  7

     و ساير جشنواره هاي بين المللي  هاي رازي و خوارزميهاي كسب شده در جشنوارهمقام  8

      كتب منتشره بصورت ترجمه يا تاليف   9

      دانشگاهتحقيقات و فناوري ها و شوراهاي وابسته به معاونت عضويت در كميته  10

      وهشيهاي پژ، كتب و طرحوري علمي مقاالت منتشره در مجالتدا  11

    جمع امتياز

  

   .اممنطبق با دستورالعمل ضميمه تكميل نمودهدقيقاً  گردم كه مندرجات فرم مذكور رااين جانب متعهد مي

                                                                                                                         
  ام خانوادگينام و ن                   

          

  امضاء         
  تاريخ        

  

   
  
  

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  رئيس مركز  تحقيقات...

  امضاء
 تاريخ

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  هتحقيقات و فناوري دانشگامعاون 

 ( امضاء )

  ييد استمراتب فوق مورد تأ
   معاون پژوهشي مركز تحقيقات ...

  امضاء
 تاريخ



  
  ويژه محققين آزاد» پژوهشگر برگزيده«فرم انتخاب 

  
  

رشته              رتبه علمي:                   معاونت مربوطه:                   نام ونام خانوادگي:                
  تخصصي:

  
  

  امتياز  تعداد  نوع فعاليت پژوهشي رديف
      طرح پژوهشي مصوب   1

      اختراع ثبت شده، ثبت ژن  افزار،، اكتشاف، طراحي نرمآورينو  2

      اندذكر گرديده (Text Book)هايي كه به عنوان رفرانس در كتب مرجع پژوهش  3

      داخلي و خارجي   مقاالت منتشره در مجالت معتبر  4

      لي داخلي و خارجيالملهاي بينه شده در همايشيمقاالت ارا  5

      المللي داخل كشور( داراي امتياز بازآموزي)هاي غير بينه شده در همايشيمقاالت ارا  6

     و ساير جشنواره هاي بين المللي  هاي رازي و خوارزميهاي كسب شده در جشنوارهمقام  7

      كتب منتشره بصورت ترجمه يا تاليف   8

      دانشگاهتحقيقات و فناوري ابسته به معاونت ها و شوراهاي وعضويت در كميته  9

      هاي پژوهشي داوري علمي مقاالت منتشره در مجالت، كتب و طرح  10

    جمع امتياز
  

  دقيقاً منطبق با دستورالعمل ضميمه تكميل نمايم.  گردم كه مندرجات فرم مذكور رااين جانب متعهد مي
                                                                                                                         

 
   امضاء

  

   
  
  
  
  
  

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  معاونت مربوطه  HSRمسئول واحد 

 ( مهرو امضاء)

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  هدانشگا حقيقات و فناوريتمعاون 

 ( امضاء )



  
  ويژه دانشجويان » پژوهشگر برگزيده«فرم انتخاب 

  
  

  ورودي:                   رشته:                      نام و نام خانوادگي:                             دانشكده:             
  
  

  امتياز  تعداد  نوع فعاليت پژوهشي رديف
      طرح پژوهشي مصوب   1

      افزار، اختراع ثبت شده، ثبت ژن ، اكتشاف، طراحي نرمآورينو  2

      اندذكر گرديده (Text Book)هايي كه به عنوان رفرانس در كتب مرجع پژوهش  3

      داخلي و خارجي   مقاالت منتشره در مجالت معتبر  4

      المللي داخلي و خارجيهاي بينه شده در همايشيمقاالت ارا  5

      داراي امتياز بازآموزي)المللي داخل كشور(هاي غير بينه شده در همايشيمقاالت ارا  6

     و ساير جشنواره هاي بين المللي  هاي رازي و خوارزميهاي كسب شده در جشنوارهمقام  7

      ف كتب منتشره بصورت ترجمه يا تالي  8

      عضويت در شوراي مركزي يا سرپرستي واحدهاي اجرايي كميته تحقيقات   9

      هاي اجرايي  فعاليت  10

    جمع امتياز
  

  دقيقاً منطبق با دستورالعمل ضميمه تكميل نمايم.  گردم كه مندرجات فرم مذكور رااين جانب متعهد مي
                                                                                                                         

 
   امضاء

  

   
  
  
  
  
  
 

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  دبيركميته تحقيقات دانشجويي  

 ( مهرو امضاء)

  ييد استأمراتب فوق مورد ت
  هدانشگا تحقيقات و فناوريمعاون 

 ( امضاء )


