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  عضو هيأت علمي پژوهشي داوطلبفرم 
  سينا جهاددانشگاهي ـ ابن زيستيآوريهاي نوين علوم  پژوهشگاه فن

  
 الزاميبند

  المللي نوع يك منتشر شده در مجالت معتبر ايندكس شده بين) Original(مقاله تحقيقي  2دارا بودن حداقل 
)ISI  ياPubMed (نام الزامي است ثبت بعنوان نويسنده اول يا مسئول در هنگام.  

  )سال گذشته3(هاي پژوهشيفعاليت
  ).گردد سط كميته تخصصي پژوهشگاه تكميل ميستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

 مقاالت

يف
رد

  

محل و سال   عنوان مقاله  *نوع مقاله
  انتشار

ايندكس 
  مجله

IF 
  مجله

نويسندگان به اسامي 
  ترتيب درج در مقاله

نام نويسنده مسئول (
  )مشخص شود

  امتياز
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3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
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14                
15                

مقاله مروري نمايه شده ـ مقاله متا آناليز ـ نامه به سردبير ـ خالصه مقالـه منتشـر شـده ـ مقالـه تحليلـي          مقاله تحقيقي اصيل ـ گزارش موارد نادر ـ    :انواع مقاله* 
  كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانسها
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  هاي پژوهشيساير فعاليت

يف
رد

  

  امتياز  تعداد  عنوان فعاليت
      تأليف كتاب  1
      كتاب ترجمه  2
      تجديد چاپ كتاب  3
      ويراستاري كتاب  4
      در كشور  ها و خدمات جديد ، روشطراحي سيستم  5
      در منطقه تحت پوشش دانشگاه ها و خدمات جديد ، روشطراحي سيستم  6
      )داخل و خارج(اختراع و اكتشاف ثبت شده   7
      كار جديد  8

   :جمع امتيازات پژوهشي
  )سال گذشته3(اجراييهايفعاليت

  ).گردد سط كميته تخصصي پژوهشگاه تكميل ميستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

يف
رد

  

  امتياز  مدت زمان  عنوان فعاليت

      وزارتخانه /همكاري در امور اجرايي دانشگاه   1
      مجالت علمي /انجمن  /ثر در كميته ؤفعاليت م  2
      فعاليت در ارتباط با جنگ تحميلي  3
      مجري طرحهاي پژوهشي مصوب  4
      خدمات  5
      ها ساي دانشگاهؤر /قائم مقام و مشاورين وزير   6
      همكاري در امور فرهنگي و تربيتي  7

   :اجراييجمع امتيازات 
 هاساير فعاليت

  ).گردد سط كميته تخصصي پژوهشگاه تكميل ميستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

يف
رد

  

  امتياز  تعداد/  مدت زمان  عنوان فعاليت

1        
2        
3        
4        
5        
6        

   :كلجمع امتيازات 
  


