
 

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

  : رشته تحصیلی:                               مقطع تحصیلی:                                       نام و نام خانوادگی
  :نام استاد راهنما:                       سال و ماه ورود به دانشگاه:                                                    دانشکده

  ): آموختگانجهت دانش(تاریخ فراغت از تحصیل
  :موضوع پایان نامه

امتیاز مصوب در شوراي پژوهشی   تعنوان فعالی
  دانشکده
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منتخب  ةکمیتامتیاز 
  دانشگاه

      2    )1 - 11بند( ISI_JCRمقاالت چاپ شده در مجالت نمایه 

      5/1    5- 11تا  2- 11مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده بر اساس بندهاي 

      1    )6- 11بند(ده در مجالت معتبر داخلی و خارجی سایر مقاالت چاپ ش

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

مقاله از یک همایش  2حداکثر تا ()امتیاز در هر سال ( از یک همایش و تا سقف
  )امتیاز در هر سال 12و تا سقف 

  1      

مقالۀ علمی چاپ شده در مجموعه ) خالصه(چکیده مقال) خالصه(چکیده 
امتیاز در هر  5مقاله از یک همایش و تا سقف  2حداکثر تا (مقاالت همایش 

  )سال

  1      

      1    هشد ثبت اعخترا و فکتشاا، آورينو

    تالیف یا ترجمه ه صورتب همنتشر کتب
اختصاص یافته  –نه امتیاز تشویقی  - مالك محاسبه امتیاز کتاب، امتیاز پژوهشی (

  )توسط شوراي انتشارات دانشگاه است

  1      

      1    معتبر  يها ارهجشنو در هشد کسب هايممقا
  

  معاونت محترم  پژوهش و فناوري دانشگاه
هشگر دانشگاه لرستان حایز شرایط شده است، به عنوان نامۀ انتخاب دانشجویان پژوکه بر اساس آیین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خانم / آقاي 

  .     شود سوم برگزیدة این دانشکده جهت بررسی در کمیتۀ منتخب شوراي پژوهشی دانشگاه معرفی می/ دوم / نفر  اول
               

  نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشکده                                                                                                                            
  تاریخ و امضا                                                                                                                                             

 18فرم شماره  -پژوهش

10/30/2019 3:13 PM


