
  تاریخ تکمیل فرم:                    فرم انتخاب کارکنان پژوهشگر دانشگاه لرستان                              
  (این فرم توسط متقاضی واجد شرایط تکمیل و با مستندات به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل داده شود)

  مقطع تحصیلی:                           رشته تحصیلی:      نام و نام خانوادگی:                                  
  محل خدمت در دانشگاه لرستان:                                                      تاریخ فراغت از تحصیل: 

  نام استاد راهنما:                                           موضوع پایان نامه:
تیاز مصوب در شوراي پژوهشی ام  عنوان فعالیت
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منتخب  ةکمیتامتیاز 
  دانشگاه

      2    )1-8(بند ISI_JCRمقاالت چاپ شده در مجالت نمایه 

      5/1    5-8تا  2-8مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده بر اساس بندهاي 

      1    )6-8الت معتبر داخلی و خارجی (بند سایر مقاالت چاپ شده در مج

      1    ارتباط با صنعت و جامعه هاي طرح
مقاله  2(حداکثر تا  همایش تعلمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاال ۀمقال

  امتیاز در هر سال) 12از یک همایش و تا سقف 
  1      

 2ا (حداکثر ت همایش تعلمی چاپ شده در مجموعه مقاال ۀمقالچکیده (خالصه) 
  امتیاز در هر سال) 5مقاله از یک همایش و تا سقف 

  1      

      1    هشد ثبت اعخترا و فکتشاا، آورينو

      1      تالیف یا ترجمه ه صورتب همنتشر کتب
      1    معتبر  يها ارهجشنو در هشد کسب هايممقا

  
  معاونت محترم  پژوهش و فناوري دانشگاه

نشگاه لرستان به پیوست مدارك آقاي / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از کارکنان این دانشکده جهت بررسی در کمیتۀ انتخاب پژوهشگران دا
  د. ان دهی شده، در فاصله آبانماه. . . . تا مهرماه. . . . . . . . منتشر شده گردد. کلیه آثار ارسالی امتیازارسال می

هاي پژوهشی که به نام دانشگاه  اي وجود ندارد و کارکنان برگزیده بر اساس فعالیتبندي دانشکدهگونه سهمیهنامۀ مربوطه هیچتذکر مهم: طبق آیین
  اند، در سطح دانشگاه انتخاب خواهند شد. لرستان در فاصلۀ آبانماه سال گذشته تا مهر امسال منتشر کرده

  نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشکده                                                                                                                      
  تاریخ و امضا                                                                                                                                             

 

 18 شماره فرم -پژوھش


