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 پرسشنبمة

 پژوهشی ةتأسیس هستدرخواست 

ایي پشػـٌبهِ ثبیذ هذیش ّؼتِ ثشای آغبص فؼبلیت، ّبی پظٍّـی داًـگبُ ػالهِ عجبعجبئی ًبهِ ّؼتِؿیَُ 7هبدُ  1ثب اػتٌبد تجصشُ 

د. ثذیْی اػت اًؼقبد ؿَای تٌظین هیقشاسدادّبی جذاگبًِ، ّبثشًبهِثشای اجشای ّش یک اص ی هشثَط ثشػبًذ. ّبسا ثِ تأییذ ؿَسا

ّبی ّؼتِ صَست ٍ تغبثق ثب ثشًبهِ ریشثظ ٍ ٍاحذّبی پظٍّـی ّبقشاسداد اجشای ّؼتِ تٌْب ثب ًظبست هؼبًٍت پظٍّـی داًـکذُ

 گیشد.هی

 

 

 

  : هستهعنوان 

 :  مذیر هسته و نبم خبنوادگی نبم

    : / پژوهشی  گروه آموزشی

      :پژوهشی  مرکس /  دانشكذه

 : تبریخ تكمیل فرم

 

ئیدانشگبه عالمه طجبطجب  
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 : هستهعنوان  -1

 ثِ فبسػی:  –الف 

 ّبی خبسجی: ثِ یکی اص صثبى  –ة 

 

 :هسته ذیرمشخصبت م -2

 دانشكذه / پژوهشیگروه آموزشی دانشگبهی  مرتجة رشتة تحصیلی خبنوادگی نبم و نبم

     

 

 :هسته همكبرانیب  همكبرمشخصبت  -3

 نبم

 خبنوادگی  و نبم 

 واثستگی  وضعیت اشتغبل

 سبزمبنی

 محل

 عضو  کبرشنبس دانشجو ءامضب 

 دکتری کبرشنبسی ارشذ دکتری کبرشنبسی ارشذ کبرشنبسی علمیهیأت
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 : ثرنبمه سه سبله هسته -4

 پظٍّـی داًـگبُ دس جذٍل صیش اسائِ ًوبیذ:ّبی ًبهِ ّؼتِؿیَُ 4سا ثب ساػبیت هفبد هبدُ ّبی کلی ّؼتِ هذیش ّؼتِ ثبیذ ثشًبهِ

 زمبن ثنذی سبل ردیف
 موضوع  و تعذاد فعبلیت

 طرح کتبة مقبله

1 

 

 ػبل اٍل

 اٍل ِؿؾ هبّ

 Web Of Scienceهقبلِ ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ »...«چبح 

یب هقبلِ ػلوی ـ  Scopusًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ   هقبلِ»...« چبح 

 ISCپظٍّـی ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ 

 ISI Master Journal List   ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ هقبلِ»...« چبح 

 Google Scholar هقبلِ ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ»...« چبح 

 

 

 کتبة هشجغ»...« ًگبسؽ 

کتبة تخصصی ثب ًگبّی ثَهی ٍ یب »...« ًگبسؽ 

 تحَل ػلَم اًؼبًیهتٌبػت ثب ػشفصل ّبی 

 کتبة هشجغ ٍ ًظشیبت ثذیغ»...« تشجوِ 

 

 پظٍّـی عشح »...«

 دٍم هبِّؿؾ 

 ػبل دٍم 2

 اٍل هبِّؿؾ 

 Web Of Scienceهقبلِ ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ »...«چبح 

یب هقبلِ ػلوی ـ  Scopusًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ   هقبلِ»...« چبح 

 ISCپظٍّـی ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ 

 ISI Master Journal List   ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ هقبلِ»...«  چبح

 Google Scholar هقبلِ ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ»...« چبح 

 کتبة هشجغ»...« ًگبسؽ 

کتبة تخصصی ثب ًگبّی ثَهی ٍ یب »...« ًگبسؽ 

 هتٌبػت ثب ػشفصل ّبی تحَل ػلَم اًؼبًی

 کتبة هشجغ ٍ ًظشیبت ثذیغ»...« تشجوِ 

 

 پظٍّـی عشح »...«

 دٍم هبِّؿؾ 

 ػبل ػَم 3

 اٍل هبِّؿؾ 

 Web Of Scienceهقبلِ ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ »...«چبح 

یب هقبلِ ػلوی ـ  Scopusًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ   هقبلِ»...« چبح 

 ISCپظٍّـی ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ 

 ISI Master Journal List   ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ هقبلِ»...« چبح 

 Google Scholar هقبلِ ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ»...« چبح 

 کتبة هشجغ»...« ًگبسؽ 

کتبة تخصصی ثب ًگبّی ثَهی ٍ یب »...« ًگبسؽ 

 هتٌبػت ثب ػشفصل ّبی تحَل ػلَم اًؼبًی

 کتبة هشجغ ٍ ًظشیبت ثذیغ»...« تشجوِ 

 پظٍّـی عشح »...«

 دٍم هبِّؿؾ 

 

 اجشای ٍ اختشاع ثجتّبی ّؼتِ اػن اص ٍ دس ساػتبی اجشای تؼْذات هَضَع قشاسداد هَظف اػت آهبس ػبیش فؼبلیت هذیش ّؼتِ ثشای تقَیت ّؼتِـ 4ـ 1

 ػشفصل ثبصًگشی، ػخٌشاًی ،الوللی هلی/ ثیي کبسگبُ، الوللی ثیي پشٍطُ، اجشایی ّبی دػتگبُ ثب ًـؼت، ًـشیِ اًذاصی ساُ، ًقذ جلؼبت، ًقذ ّبی کشػی

تحقیقبتی سا کِ جضء هَضَع ایي  ّبیپشٍطُ اجشای دس هـبسکت، داًـجَیی ًبهِ پبیبى ّذفوٌذکشدى، ًخجگبى ّوکبسی ٍ جلت، ّوبیؾ دس ؿشکت، دسٍع

 ٍکبسّبی قبًًَی داًـگبُ صَست هی گیشد سا دس پبیبى ّش هشحلِ ثِ صَست کتجی ثِ هؼبًٍت پظٍّـی اسائِ دّذ. ّبی آى عجق ػبصقشاسداد ًیؼت ٍ پشداخت

  :جبًجی ّؼتِفؼبلیت ّبی 

  اختشاع »...«ـ ثجت

 ًقذ کشػی »...« ـ اجشای

 اجشایی ّبی دػتگبُ ثب ًـؼت»...« ـ ثشگضاسی 
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 الوللی ثیي کبسگبُ/  کبسگبُ»...« ـ ایجبد 

 ػخٌشاًی»...« ـ ثشگضاسی 

 ّوبیؾ «.»..دس  ـ ؿشکت

 :ثه تفكیک سبل هبنحوه اجرای ثرنبمه -5

 آٍسدُ ؿَد. ّؼتِؿشح هختصشی اص پیـٌْبد اجشای  ذدس ایي قؼوت ثبی توضیح:

   :ّب ّبی اجشای ثشًبهِاّذاف، اّویت ٍ ضشٍست

  هَسد اػتفبدُ:  ٍ تکٌیک ّبی ّب تشیي سٍؽػوذُ

  تشیي هٌبثغ پظٍّـی )داخلی ٍ خبسجی(:ػوذُ

 

 مبه( 36حذاکثر ............... ) : فعبلیت هستهثینی زمبن الزم ثرای  پیش -6

 جذول زمبنی مراحل پیشرفت کبر: -7

 مذت ثه مبه شرح پیشرفت کبر مراحل

  کتبة ...هقبلِ،  ... اولسبل 

  کتبة ...هقبلِ،  ... دوم سبل

  کتبة ...هقبلِ،  ... سوم سبل

 : هستهمحل اجرای  -8
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 و سبیر اعضبی هسته: ذیرالسحمة م حق -9

تقیوبً ثِ حؼبة دس ایي قؼوت ثبیذ ػْن سیبلی ّش یک اص اػضبی ّؼتِ هـخص ؿَد تب داًـگبُ ثش اػبع دسصذ تؼییي ؿذُ، پشداخت سا پغ اص تأییذ هذیش ّؼتِ هؼ

 ٍاسیض ؿَد.  اػضبء

 نبم 

 و نبم خبنوادگی

  مرتجة مسئولیت در هسته

 علمی 

 کل 

 کبر سبعبت

 درصذ 

 مشبرکت

 شمبره 

 عضو مذیر حسبة

       

       

       

       

       

       

 

 تعهذ: -10

ی هؼئَلیت ئداًـگبُ ػالهِ عجبعجب  داًـکذُ/ پظٍّـی                ػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ آهَصؿی  ایٌجبًت 

صشفبً ثب ًبم  ّؼتِایي فؼبلیت داسم ًتبیج  پزیشم ٍ اػالم هی ٍ هقشسات هبلی داًـگبُ هی ًبهِ هشثَطؿیَُسا ثش اػبع  ّؼتِاجشای ایي 

 فت.یبخَاّذ  اًتـبس داًـگبُ

 :هستهنبم و نبم خبنوادگی مجری 

 امضب:

 تبریخ:

 امضبی معبون پژوهشی دانشكذه/ مرکس پژوهشی:                                            

 تبریخ:

 مصوثه شورای پژوهشی دانشكذه/ مرکس پژوهشیپیوست: 

 تبریخ تصویت نبم شورا 

  شورای پژوهشی دانشكذه
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