
 

 

 آئيه وامٍ رتثٍ تىذي ي تشًيق

 داوشجًيان ممتاس  

 )پيًست ب(
 

 )پزسشىامٍ فؼاليت َاي  تحقيقاتي ـ پژيَشي داوشجًيان(
 

 

 شمارٌ تماس شمارٌ داوشجًيي رشتٍ تحصيلي مقطغ تحصيلي وام ي وام خاوًادگي

     
 
 
 

  ظ مست ضسُاهتيب ػٌَاى
   7_افتربضآفطيي هطبثق ثٌس ة

   1_هجتنط ًوًَِ هطبثق ثٌس ة

   هوتبظ پژٍّطگط هطبثق ثٌسّبي ج ٍ ز

 
 
 
 

 ضوبضُ پطًٍسُ : 



: ..................تاریخ تولد : ................نام پدر

:.................................................................(عنوان کامل )رشته  و گرایش تحصیلی

:.......................معدل کل

:...................................تلفن تماس:......................................................................................................آدرس دقیق محل سکونت

رتبه کسب شدهتاریخ برگزاریمحل برگزاریردیف

1

2

3

مرجع تایید تاریخ ثبتمحل ثبتردیف

1

2

( 1- ب  )                                        

عنوان

: ...................................نام و نام خانوادگی 

: .....................................مقطع تحصیلی 

ٍ ):نشانی پست الکترونیکی  فعال   ٍEmail)………………………………………………………….

:..............................................(شماره قابل دسترس که بتوان از طریق آن برای شما پیام گذاشت)تلفن تماس ضروری

:.............................تعداد واحدهای گذرانده

عنوان  مسابقه

آیا در سال گذشته تحصیلی رتبه اول تا سوم در مسابقات علمی کشوری یا بین المللی که با نام دانشگاه شرکت کرده باشید کسب کرده اید؟ در صورت مثبت  - 1- ب 

.بودن عنوان مسابقه و رتبه کسب شده را ذکر نموده و مستندات را ضمیمه نمایید

آیا در سال گذشته تحصیلی ثبت اختراع داوری شده از جشنواره رشد یا سازمان پژوهشهای صنعتی داشته اید؟ - 2-ب 

:مشخصات فردی - الف 

:.......................................شماره دانشجوئی

: ......................شماره شناسنامه 

(در سال تحصیلی گذشته )افتخارات کسب شده - ب 



IS I
علمی 

پژوهشی
علمی ترویجی

علمی 

دانشجویی

1

2

3

4

5

جمع امتیاز

دانشجویی*بین المللیکشوری

1

2

3

4

5

جمع امتیاز

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

.فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی قابل پذیرش است *

( 2- ب   )                                      

نوع همایش

ردیف

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

نام همایشعنوان مقاله

  امتیاز30هر مقاله همایش بین المللی                                               *  

  امتیاز20هر مقاله همایش کشوری                                                  *  

در 
ه 

فح
ص

ره 
ما

ش

ت
اال

مق
ه 

وع
جم

م

سهم امتیاز تاریخ برگزاریمحل برگزاری

  امتیاز10هر مقاله  کنفرانس دانشجویی                                            *  

سهم امتیاز

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………………………………………

…

 جایگاه فرد*

 با حذف  نام

اساتید

نوع مجله

(در سال تحصیلی گذشته)چاپ مقاالت در مجالت علمی  داخلی و بین المللی  - 1- ج 

 امتیاز100تا                                 (ISI)هر مقاله در مجله                        *  

  امتیاز70هر مقاله در مجله علمی پژوهشی                  تا                       *  

  امتیاز30هر مقاله در مجله علمی  ترویجی                  تا                       *  

  امتیاز10هر مقاله در مجله علمی  دانشجویی             تا                        *  

(در سال تحصیلی گذشته)ارائه مقاله در همایش ها  - 2- ج 

تاریخ انتشارعنوان مقالهردیف
**ISSN مجله 

(الزامی)

 تعداد*

نویسندگان



در حال چاپچاپ شده

1

2

جمع امتیاز 

1

2

جمع امتیاز 

یک دوره دبیری انجمن علمی  - 

.یک دوره دبیری همایشهای علمی -  

 - یک دوره مدیریت هیئت تحریریه نشریه  .

1

2

جمع امتیاز 

:مجموع امتیازات کسب شده از بندهای ج و د 

( 3- ب   )                                      

 - کتابها می بایست به تایید شورای کتاب دانشگاه رسیده و در انتشارات دانشگاه علم و صنعت به چاپ رسیده  . 

-  یک نمونه از کتاب می بایست بعنوان مستندات ارائه گردد  .

که به ازای . پیوست ب دارد4همکاری در طرحهای تحقیقاتی اساتید نیاز به معرفی نامه کتبی استاد مربوطه با ذکر میزان ساعت همکاری موثر دانشجو مطابق صفحه  -  

. ساعت همکاری تعلق می گیرد400 امتیاز به ازای 40هر طرح حداکثر 

 امتیازمدت همکاری

(در سال گذشته تحصیلی)فعالیتهای اجرایی  - 2- د 

 امتیاز30مجموعا تا 

ردیف

(در سال گذشته تحصیلی)طرحهای تحقیقاتی  - 1- د 

اعتبار دهندهعنوان  طرحردیف

بر )میزان  همکاری 

حسب ساعت در کل 

(طرح

تاریخ شروع همکارینوع فعالیت

 امتیاز

نام مجری  

طرح

نام سرپرست 

طرح
 امتیاز

تاریخ 

انتشار

وضعیت انتشار

(چاپ شده در سال گذشته )تالیف کتاب  - 3- ج 

. امتیاز میباشد60مجموع امتیاز این بند حداکثر  - 

ناشرعنوان کتابردیف
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