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 ًوبییذ :خَاّشوٌذ اػت جْت تىویل فشم، ثِ هَاسد صیش تَجِ ٍ ثش اػبع آى الذام هتمبضی هحتشم ، 

 و مزکش تحقیقبت  ) درصورت وجود( به تفکیک پژوهشکذهثبت مشخصبت فزدی  و نبم مزکش مورد در خواست  -1

 اشتغبل وًٌَی دس طَست محل خذمتثجت -2

 لشاسدادی / ػبیش طشحی / دس طَست ٍجَد  ثِ طَست سػوی / پیوبًی /  کنونی رابطه استخذامیثجت ًَع -3

 ،  ی تخظظی ، دوتشای حشفِ ای  دوتشا ،تخظظیفَق )دوتشای : دسجِ هذسن اص اخز آخشیي هذسن تحظیلی  سوابق تحصیلیثجت  -4

 ٍ عٌَاى هذسن ) هیىشٍثیَلَطی ، ایوًََلَطی ثبلیٌی ، ثیَتىٌَلَطی ،غذد ٍ هتبثَلیؼن ،تغزیِ،ٍ......( وبسشٌبػی (،وبسشٌبػی اسشذ

 محل تحصیل  سبل اخذ  درجه مذرک عنوان مذرک  ردیف

     

     

     

 سوابق شغلی  -5

 تشتیت ثجت اص آخشیي هَسد ثِ اٍلیي هَسد هی ثبشذ.

تب سبل  اس سبل  مسئولیت  ردیف

 /کنون 

 محل   اشتغبل 

     

     

     

 انتشبرات  -6

 الف ية ( تکمیل مشخظبت مقبالت اوگلیسی ي فبرسی 

 همبلِ هی ثبشذ. لذیوی تشیيهمبلِ ثِ  جذیذتشیيتشتیت ثجت همبالت اص 

INDEX 
and/or IF 

Kind of article 

(original,review 

article,..) 
Information  of article N 

    

    

    

 

 مشخصبت مقبله ردبف

 نوع  مجله

پژوهشی )علمی 

 /تزویجی(

   

   

   

 جْت تىویل جذاٍل فَق:

 ُثِ اختظبس یب (ًَیؼٌذگبى) ًَیؼٌذُ ًبم ،(ًَیؼٌذگبى) ًَیؼٌذُ خبًَادگی ًبم ثشاػبع همبلِ هشخظبت ػپغ ٍ شوبس (

  .گشدد روش همبلِ ٍخبتوِ ششٍع طفحِ: هجلِ شوبسُ اًتشبس؛ ػبل هجلِ، وبهل ًبم. همبلِ عٌَاى. وبهل (



  ًبم خبًَادگی هتمبضی ( ِػبل اًتشبس آى دس هشخظبت همبلِ ثظَست ثشجؼت ٍBold.هشخض گشدد ) 

 اص et al  شَد روش ًَیؼٌذگبى ولیِ اػبهی ٍ شذُ خَدداسی ًَیؼٌذگبى اػبهی ًگبسؽ دس . 

 شَد وشیذُ خط خبًَادگی ًبم صیش ثبشذ همبلِ ًگبسؽ هؼئَل  هتمبضی وِ طَستی دس.  

 گشدد روش الىتشًٍیىی همبالت دس الىتشًٍیه آدسع ٍ الىتشًٍیىی اًتشبس تبسیخ. 

 روش فَق جذٍل دس همبلِ ثبشذ ًشذُ چبح ٍلیلشاس گشفتِ  پزیشؽ هَسد هؼتٌذات اسػبل تبصهبى همبلِ طَستی دس 

 Article طَست ثِ آى روش همبلِ ًَع اص هٌظَس. گشدد هؼتٌذات ضویوِ ، هؼئَل ًَیؼٌذُ ثب هشثَطِ هىبتجِ ٍ شذُ

review  /یب تحمیمی original /اًبلیض هتب/ case report /short communication  /editorial /others 

 ثِ ًیبص. اػت دػتیبثی لبثل هجلِ ػبیت طشیك اص  وِ گشدد روش هجالت اطالعبت اػبع ثش ًیض ًوبیِ ًبم.ثبشذ هی

ى آعذد   IFدس طَست داشتي  روش گشدد.( صیش  جذٍل تشتیت اػبع ثش)ْبآً هْوتشیي ًبم ٍ ثبشذ ًوی ّب ًوبیِ ولیِ روش

هٌظَس اص همبلِ تَجِ ٍ روش گشدد. روش گشدد. دس همبالت فبسػی ثِ ًَع هجلِ ثش اػبع علوی پظٍّشی یب تشٍیجی ثَدى آى

 فبسػی صثبى ثِ وبهل همبلِ هتي وِ طَستی دسفبسػی همبلِ ای وِ هتي وبهل آى ثِ صثبى فبسػی ًَشتِ شذُ ثبشذ. 

 .گشدد روش فبسػی همبالت جذٍل دس( فبسػی صثبى ثِ)  فبسػی همبلِ عٌَاى ثِ ثبشذ، هی

 محل ومبیٍ شذن مقبالت ردیف

1 ISI (web of sciences) 

2 Medline/PubMed 

3 Chemical Abstract,Embase, Scopus, Biological Abstract,   

 ایٌذوغ شذُ دس ػبیش ًوبیِ ّبی تخظظی هجالت 4

 هجالت هعتجش ایٌذوغ ًشذُ خبسجی  5

 

 هشخظبت هَسد ًظش  ثِ تشتیت صیش روش گشدد..   یبفظل کتبة کتبةترجمٍ   ،ت( در خظًص تُیٍ ي تذيیه  

 ثبشذ هی  وتبة لذیوی تشیي ثِ  شذُ تْیِ وتبة جذیذتشیي  اص ثجت تشتیت. 

 اًتشبس، ػبل ٍ ًبشش ًبم وتبة، چبح هحل شْش یب هحل چبح، وتبة،شوبسُ عٌَاى ،(ًَیؼٌذگبى) ًَیؼٌذُ ًبم ٍ خبًَادگی ًبم  

 .طفحبت شوبسُ

 شْش یب  هحل  چبح، شوبسُ ،(هَلفیي)  هَلف ًبم ٍ خبًَادگی ًبم وتبة، وبهل ًبم ،(هتشجویي)  هتشجن ًبم ٍ خبًَادگی ًبم 

 طفحبت شوبسُ اًتشبس، ػبل ًبشش، ًبم  چبح، هحل

 ًبم ًٍبم خبًَادگی ًَیؼٌذگبى وتبة یب ٍیشاػتبساى  ،فظل دسوتبة  عٌَاى ،فظل وتبة (ًَیؼٌذگبى) ًَیؼٌذُ ًبم ٍ خبًَادگی ًبم

 .طفحبت شوبسُ  اًتشبس، ػبل ٍ ًبشش ًبم وتبة، چبح هحل شْش یب هحل چبح، شوبسُ، عٌَاى وتبة ، 

 .تشتیت صیش اعوبل گشدد مقبالت ارایٍ شذٌ در کىفراوس َبث ( در خظًص  

 وشَس. ًبم شْش،  سٍص: ػبل، هبُ، ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى، عٌَاى همبلِ، اػن وٌگشُ:
 همبلِ هی ثبشذ.لذیوی تشیي همبلِ ثِ  جذیذتشیي ثذیْی اػت تشتیت ثجت اص 

 طزح هبی تحقیقبتی–7

دس خظَص هحل تبییذ دس هَسد هحل اًجبم طشح ، هىبى ٍ شْش یب وشَس هَسد ًظش هی ثبشذ.  هجشی یب ّوىبس یب طشح دٌّذُ روش گشدد.

 هی ثبشذ. لذیوی تشیيثِ جذیذتشیي تشتیت ثجت طشح ّب اص طشح ، ًبم تبییذ وٌٌذُ اًجبم طشح هی ثبشذ. 

مجزی /  عنوان طزح ردیف

همکبر/طزح 

 دهنذه

تب سبل  اسسبل  

 /کنون

 تبییذ طزحمحل  محل انجبم طزح  

       

       

       

 



 

 هب/  سمینبر /کنگزه   همکبری در بزگشاری کالس آموسشی /کبرگبه -8

 دس طَست داشتي ػَاثك ّوىبسی آهَصشی ٍ یب ثشگضاسی ػویٌبس ٍ وٌگشُ ثِ طَست ّوىبس علوی یب اجشایی دس ایي لؼوت روش گشدد.

 روش هی شَد .  ػبیش هَاسدٍ یب.. ثِ عٌَاى ششوت وٌٌذُ دس لؼوت  ششوت دس وٌگشُ یب والعثذیْی اػت 

 سبیز  موارد  -9

.. ّش . ٍ ششوت دس وبسگبُ ّبی تَاًوذ ػبصی فشد ٍ یب دسیبفت جَایض ثیي الوللی هلی ٍ روش ػبیش هَاسد اص لجیل  تؼلط ثِ صثب ى اًگلیؼی  

 هَسدی وِ ثِ ًظش هتمبضی اّویت داسد، هی ثبشذ .

 هَاسد هْن ٍ هشتجط ثب  فعبلیت ّبی هشوض تحمیمبتی هَسد دسخَاػت روش گشدد. لؼوت دس ایي 

 

شىبسىبمٍ کتبة  ي  کپی، طفحٍ ايل مقبلٍ کپی، مکبتببت اداری کپیالزم است جُت کلیٍ مًارد رکر شذٌ مستىذات از قبیل 

فرم يیب عذم ارسبل مستىذات کبفی، امکبن بررسی درخًاست  وقض.. بٍ َمرا ٌ فرم فًق ارسبل گردد. بذیُی است در طًرت 

 . خًاَذ بًدوبًدٌ ي مسئًلیت آن بٍ عُذٌ متقبضی 

 

 


