بسمه تعالی

پـژوهـانـه
اساتید محترمی که تقاضای دریافت پژوهانه می باشند .ضمن مطالعه بخشنامه و تکمیل فرم ،مستندات (شامل لوح فشرده و پرینت)
الزم را حداکثر تا تاریخ  89/1/12به مدیران آموزشی و پژوهشی دانشکده تحویل دهند

مدارک مورد نیاز و افراد واجد شرایط :
مدارک مورد نیاز :
 -2تکمیل فرم های تقاضای پژوهانه بر اساس فعالیت های علمی  -پژوهشی سالهای( 89،89،89از ابتدای سال 89تا انتهای سال-89
از ابتدای سال 1129تا انتهای سال )1129
-1تهیه و تدوین مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های علمی -پژوهشی به طور کامل همراه با مستندات اعتبار علمی مجالت
-3یک قطعه عکس 3×4
 -4لوح فشرده( )CDمحتوی تمامی مستندات و مدارک و فرمهای مربوط
نکات :
 -1لطفا جهت تسریع و دقت در تکمیل فرمها ،در ابتدا بخشنامه مربوط به شماره  67/26272به تاریخ  59/1/11را مطالعه فرمائید.
 -2لطفا مستندات و مدارکی را ارائه فرمایید که وابستگی علمی( ) Affiliationدانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر در آن به طور کامل و
دقیق رعایت شده باشد.
 -2متقاضیان محترم باید بادقت کامل فرم ها را تکمیل و مستندات مربوط را ارائه نمایند .ارزیابی و ارسال پرونده های ناقص میسر نمی باشد.
 -1مهلت تحویل مدارک و فرم ها ،قابل تمدید نخواهد بود.
 -9لطفا فرم مربوط را تکمیل ،امضاء و مدارک مورد نیاز برای هر فعالیت را پیوست نمائید و به همراه لوح فشرده( )CDحاوی اسکن فرم و
اسکن تمامی مستندات و مدارک به حوزه معاونت علمی تحویل فرمائید.
مدارک مورد نیاز برای هر یک از فعالیتهای علمی

مقاله:
ضروری

کتاب

صفحه اول مقاله به همراه تایید نمایه مجله ؛ مدارک مستند از سایت مجله به همراه سایت مربوطه (… )ISI , ISC,که نام مجله در آن ذکر شده

است.

تصویر جلد ،شناسنامه و فهرست مطالب کتاب و گواهیهای مربوطه

جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر :

تصویر گواهی سازمان پژوهشها یا گواهی مربوطه

اختراع،خلق اثر بدیع هنری ،کرسی نظریه پردازی ،محصول نمونه و ارقام زراعی جدید (مورد تایید مراجع
علمی

معتبر) :تصویر گواهی های مربوطه ،تاییدیه سازمان پژوهش ها و سازمان های مربوطه

مشارکت در ایجاد واحد فناور در مرکز رشد یا مشارکت در تاسیس شرکتهای دانش بنیان :

تائیدیه معاونت

پژوهشی واحد ،مجوز معاونت پزوهش و فناوری سازمان مرکزی/پارک فناوری استان/مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته:

تصویر شناسنامه طرح ،قرارداد طرح و تاییدیه خاتمه طرح با قید تاریخ خاتمه از مرجع تصویب کننده

سردبیری ،عضویت در هیات تحریریه نشریات معتبر علمی پژوهشی ،عضویت در کمیته همایش های بین
المللی ،داور در جشنواره های تخصصی بین المللی

تصویر حکم یا مجله

