ابسمه تؼالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحذ .....................................

طزح پژٍّص فززی سِ سالِ
مقذمه
ّسف اس طزح پژٍّص فزز ی ،فزاّن وززى فزصتی تزای اػضای ّیات ػلوی است تا تحمیمات آتی ذَز را تِ صَرت تزًاهِ ریشی
یی ًوایىز  .لذا تَصیِ هی ضَز زر تىویل ایي فزم زلت ضسُ ٍ هثتٌی تز
ضسُ ٍ ّسفوٌس اٍلَیت تٌسی ،پطتیتاىی ٍ تزًاهِ ر س
ٍالؼیت تاضس.

الف :مشخصات فردی ػضو هیات ػلمی
ًام ٍ ًام ذاًَازگی:
ًام پسر:

تارید تَلس:

هحل تَلس:

ضغل (سوت یا هسٍَلیت):

هحل وار

ًطاًی ٍ تلفي هحل:

سال استرسام زر زاًطگاُ:

سال ارتما تِ هزتثِ فؼلی:

گزٍُ آهَسضی:

ػلَم اًساًی □ ػلَم پایِ □ ػلَم پشضىی □ فٌی هٌْسسی □ وطاٍرسی ٍ
زاهپزٍری □ ٌّز □

پایِ:

هزتثِ ػلنی:

ٍضؼیت استرسام :توام ٍلت □
رسوی لطؼی □

تلفي ّوزاُ:

ًطاًی ٍ تلفي هٌشل:

آزرس پست الىتزًٍیه ٍ ٍتگاُ:

1

ًیوِ ٍلت □

پیواًی □

رسوی آسهاتطی □

ب :سواتق تحصیلی
هسرن
تحصیلی

رضتِ

گزایص

زاًطگاُ

ضْز هحل تحصیل

وطَر

سال زریافت هسرن

وارزاًی
وارضٌاسی
وارضٌاسی
ارضس
زوتزا
فَق زوتزا

ج :فؼالیت های شاخص ػلمی/پژوهشی تا قثل مهر 1396
تؼساز هماالات ًوایِ ضسُ )ISI (WOS

تؼساز وتة تزجوِ ضسُ

تؼساز هماالت ًوایِ ضسُ )ISI (LISTED

تؼساز طزح ّای ذاتوِ یافتِ زرٍى زاًطگاّی

تؼساز هماالت ػلوی -پژٍّطی

تؼساز طزح ّای ذاتوِ یافتِ تزٍى زاًطگاّی

تؼساز هماالت ػلوی -تزٍیجی

تؼساز سویٌارّای هلی
تؼساز سویٌارّای تیي الوللی
تؼساز اذتزاػات ٍ اوتطافات هلی ٍ تیي الوللی

تؼساز ارجاػات تِ هماالت تز هثٌای گشارش
GOOGLE Scholar
تؼساز ارجاػات تِ هماالت تز هثٌای گشارش

تؼساز اذتزاػات ٍ اوتطافات هلی ٍ تیي الوللی

 H-Indexتز هثٌای گشارش
GOOGLE Scholar

تؼساز زاًص آهَذتگاى راٌّوایی ضسُ وارضٌاسی
ارضس

 H-Indexتز هثٌای گشارش scopus

تؼساز زاًص آهَذتگاى راٌّوایی ضسُ وارضٌاسی
ارضس

تؼساز وتة تالیف ضسُ

تؼساز زاًص آهَذتگاى راٌّوایی ضسُ زوتزی

scopus

ػٌاٍیي ٍ افترارات ػلوی (حساوثز تِ  5هَرز اس تزجستِ تزیي ّا زر سطح استاًی ،هلی ٍ تیي الولل اضارُ ضَز):
.1
.2
.3
.4
.5
2

د :زمینه های تحقیقاتی ػضو هیات ػلمی در تازه زمانی
تاسُ سهاًی

سهیٌِ
تحمیماتی

تا رٍیىزز ًظزیِ
پززاسیً ،مس ٍ
هٌاظزُ ػلنی

تا رٍیىزز آسیة ضٌاسی ٍ
حل هسائل ٍ هطىالت
زاًطگاُ ٍ صٌؼت

3

تا رٍیىزز تجاری ساسی پژٍّص ّا

ه :ته اختصار در حذ اکثر  150کلمه  3مورد از اولویت های تحقیقاتی شاخص خود را تا رکر مناتغ
مناسة توصیف و چالش های احتمالی را رکر نماییذ.
)1
تَصیف سهیٌِ تحمیماتی 1

هٌاتغ (حسالل  3هَرز هزتَط تِ
 15سال اذیز)

چالص ّای پیص رٍ

4

)2
تَظیف سمیًِ تحكیلاتی 2

ی)
هٌاتغ (حسالل  3هَرز هزتَط تِ  15سال اخ ر

چالص ّای جیش رٍ

5

)3
تَظیف سمیًِ تحكیلاتی 3

ی)
هٌاتغ (حسالل  3هَرز هزتَط تِ  15سال اخ ر

چالص ّای جیش رٍ
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و :تؼذاد راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشذ و دکترای تخصصی قاتل دفاع (پیش
تینی تا پایان ترنامه مورد نظر)
تؼساز راٌّوایی ذاتوِ
یافتِ پایاى ًاهِ ارضس

سال

تؼساز راٌّوایی ذاتوِ یافتِ رسالِ
زوتزی

تؼساز هطاٍرُ ارضس ٍ زوتزی

هْز -1396هْز 1397
هْز -1397هْز 1398
هْز -1398هْز 1399
ول سِ رزیف تا هْز
1399

ز :پیش تینی دست آورد ها
سال

هْز -1396هْز 1397

هْز -1397هْز 1398

هماالت ًوایِ ISI
)(WOS
هماالت ػلوی پژٍّطی
هماالت ػلنی تزٍیجی
هماالت ISI
LISTED
تصٌیف ٍ تالیف وتاب
تزجوِ وتاب
تؼساز طزح ّای تزٍى
زاًطگاّی
ثثت اذتزاع هلی
ثثت اذتزاع تیي الوللی
تؼساز ّستِ ّا ٍ ٍاحس
ّای فٌاٍر
تؼساز طزح ّای
تجاری ضسُ
ضزوت زر ّوایص
ّای هلی ٍ تیي الوللی
لطة ػلوی
هزاوش پژٍّطی
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هْز -1398هْز 1399

ول سِ رزیف تا هْز
1399

ح :نظرات ،پیشنهادات و امضا
ایي لسوت هی تایست تَسیلِ ضوا تىویل ٍ اهضا گززز  .زر ا یًجا السم است ّز گًَِ جیضٌْاز ات ولیز ی ٍ ای الساهات ٍ ًىات
احتوالی را وِ هٌاسة هی تیٌیس ارایِ زّیس .لطفا ًسرِ ای اس فزم اهضا ضسُ را ًشزذَز ًگِ زاریس ٍ ًسرِ اصلی را تزای ارسیاتی زر
اذتیار هؼاًٍت پژٍّطی زاًطگاُ لزار زّیس .
نظرات و پیشنهادات

اهضای تىویل وٌٌسُ فزم
تارید

اهضای هؼاًٍت پژٍّطی ٍاحس
تارید
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اهضای ریاست ٍاحس
تارید

