تسوِ تعالی

باشگاه پژو هشگران جوان وخنبگان
Young Researchers and Elite CLub
فراّن آٍردى زهیٌِ ٍ اهکاًات سخت افساری ٍ ًرم افساری هَرد ًیاز ًخثگاى  ،هْوتریي راُ حوایت از آًاى هی تاشذ.
هقام هعظن رّثری ( هذظلِ العالی )

قابل توجه  :اساتید ( هیات علمی  ،حق التدریس )

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

ّیات علوی/حق التذریس

آئیي ًاهِ عضَیت در تاشگاُ پژٍّشگراى جَاى ٍ ًخثگاى
 الف – ؽزایط ػوَهی ٍ اختقافی


هذارک

 فزم ثثت ًام
 ب – تغْیالت اػطایی
جْت ثثت ًام ٍ عضَیت تِ سایت :

*

 www.bpj.irتاشگاُ پژٍ ّشگراى جَاى ٍ ًخثگاى داًشگاُ آزاد اسالهی هراجعِ ًوایٌذ .

یاد آٍری هی شَد  :افزاد درفَرت توایل تِ ثثت ًام هی تَاًٌذ تا تکویل فزم ثثت ًام (تا خَدکار) ٍ ارائِ هذارک تِ دفتز تاؽگاُ پضٍّؾگزاى
جَاى ٍ ًخثگاى ٍاحذ هزاجؼِ ًوایٌذ *

دفتز تاؽگاُ پضٍّؾگزاى جَاى ٍ ًخثگاى ٍاحذ

الف  -ؽزایط ػوَهی ٍ اختقافی ػضَیت در تاؽگاُ پضٍّؾگزاى جَاى ٍ ًخثگاى

 -1درخَاعت کٌٌذُ ػضَیت ًثایذ عي آًْا کوتراز  15عال ٍ تیشتر از  40عال تاؽذ .
 -2دارا تَدى اهتیاز  20اس هجوَع اهتیاسات کغة ؽذُ جذٍل ؽوارُ ( )1هؼذل ٍ جذٍل ّای ؽوارُ ( )3( ٍ )2هقاالت ارائِ
ػلوی ٍ پضٍّؾی ،ػلوی ٍ تزٍیجیISI , ISC ،عخٌزاًی ٍ پَعتز در ّوایؼ /عویٌار /کٌگزُ /پزٍصُ ّای پضٍّؾی /تالیفات کتاب
اختزاػات ٍ اکتؾافات

جدٍل شوارُ ( )1اهتیاز هعذل تِ تفکیگ گرٍُ آهَزشی
اهتیاز هعذل تا ضریة  3در هقاطع کارشٌاسی ارشد ٍ دکترا تخصصی هحاسثِ هی گردد
هقطغ تحقیلی

کارؽٌاعی ارؽذ
2

اهتیاس
فٌی هٌْذعی  ،ػلَم
پایِ ٌّ ،ز  ،هؼواری
پشؽکی  ،پیزاپشؽکی
داهپشؽکی

ػاٍم اًغاًی
* تثصرُ :
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اػتثار ػلوی هجلِ ای کِ هقالِ هزتَطِ در آى چاج ؽذُ تایذ تقَرت هغتز تاییذ ؽذُ ٍ اس تاریخ اًتؾار هقالِ تیؼ اس  5عال

ًگذؽتِ تاؽذ .
جذٍل شوارُ ( )2اهتیاز تِ ازاء ّر هقالِ

کبرشىبضی ارشذ َ
دکتری تخصصی

وُع مقبلً
– ISI (WOS)-ISI-SCOPUS
MEDLINEعلمی  -پژٌَشی
ارائً ضخىراوی در ٌمبیش ٌبی ثیه
المللی َ ملی

امتیبز

ضریت

7

1

3

1

3

1

ارائً پُضتر در ٌمبیش ٌبی ثیه
اللمللی َ ملی
3
علمی َ -ترَیجی
جذٍل شوارُ ( )3تالیفات کتاب
اهتیاز کتاب
تبلیف
0 -20

ترجمً
0-10

1

هذارک السم جْت ػضَیت در تاؽگاُ پضٍّؾگزاى جَاى ًٍخثگاى

کپی یا اعکي ( ؽٌاعٌاهِ – کارت هلی – آخزیي هذرک تحقیلی – یک قطؼِ ػکظ رًگی  ( – )3* 4تَجِ  :فایل ػکظ هی
هی تایغت در قالة  ٍ JPGحذکثز در اًذاسُ  450تا  600پیکغل ٍ حجن ػکظ ًثایذ اس  200کیلَ تات تجاٍس کٌذ .
ًام ٍ ًام خاًَادگی تِ فارعی ٍ التیي – آدرط ایویل – آدرط پغتی – ؽوارُ تواط
عَاتق تحقیلی ٍ عَاتق ؽغلی
هقاالت  /ارائِ عخٌزاًی  /پَعتز … /تقَرت )(PDF

یاد آٍری هی شَد  :افزاد درفَرت توایل تِ ثثت ًام هی تَاًٌذ تا تکویل فزم ثثت ًام ( تا خَدکار ) ٍ ارائِ هذارک تِ دفتز تاؽگاُ پضٍّؾگزاى
جَاى ٍ ًخثگاى ٍاحذ ٍ یا تِ عایت  www . bpj .irهزاجؼِ ًوایٌذ .

 فرم ثثت ًام (سایت ) :
متقبضی محترم  :پص از تکمیل فرم ثجت وبم  "َ ،تبییذ" اطالعبت  ،چىبوچً درخُاضت کىىذي َاجذ شرایط ثبشذ تقبضب مُرد ثررضی
قرار گرفتً َ ضپص ثً آدرش پطت الکترَویکی ثرای شمب شمبري عضُیت ارضبل میگردد .
خُاٌشمىذ اضت از آدرش پطت الکترَویکی  GMAILدر تکمیل فرم ثجت وبم خُدداری ومبییذ .

مشخصات فرد :
وبم *:
وبم (ثً اوگلیطی )* :
وبم پذر*:

جىطیت *:
َضعیت تبٌل *:
دیه *:

وبم خبوُادگی* :
وبم خبوُادگی (ثً اوگلیطی )* :
محل تُلذ* :
مرد
مجرد

زن
متبٌل

تبریخ تُلذ * :رَز/مبي/ضبل
شمبري شىبضىبمً *:
کذ ملی (ثذَن فبصلً )*:

نشانی و آدرس تماس :
اضتبن *:
شٍرضتبن*:
کذپطتی دي رقمی* :
تلفه ثبثت *:
ًکتِ  :پز کزدى گشیٌِ ّای عتارُ دار الشاهی هی تاؽذ .

پطت الکترَویکی *:
تلفه ٌمراي*:
آدرش مىسل *:

اطالعات تکمیلی :
دکتری:
مقطع تحصیلی*  :کبرشىبضی ارشذ
فبرغ التحصیل داوشگبي* :ملی آزاداضالمی پیبم وُر غیر اوتفبعی
کشُر  ،اضتبن َ شٍر محل تحصیل *:

/

/

گرَي آمُزشی *:
رشتً تحصیلی *:
معذل *:
تبریخ شرَع َ پبیبن تحصیل *:

عنوان پایان نامو :
(ثً فبرضی):
(ثً اوگلیطی):
سوابق شغلی :
محل کبر :
َاحذ ضبزمبوی :
وُع مطئُلیت :

شٍر محل کبر:
تبریخ شرَع :
تبریخ پبیبن:

سوابق علمی :
-1عىُان مقبلً :
دارای رتجً :محل چبپ یب ارائً :
ومبیً شذي درISI (wos-scopus-MEDLINE) :
ارائً ضخىراوی
علمی  ،ترَیجی
علمی  ،پژٌَشی
تبریخ َ ضبل اوتشبر :
کىگري ضبیر وشریبت
ٌمبیش ضمیىبر
ارائً پُضتر

کلمبت کلیذی :
نکتو  :چکیذي مقبالت ثصُرت  PDFارضبل شُد .

-2عىُان مقبلً:
دارای رتجً :محل چبپ یب ارائً :
ومبیً شذي درISI (wos-scopus-MEDLINE) :
ارائً ضخىراوی
علمی  ،ترَیجی
علمی  ،پژٌَشی
تبریخ َ ضبل اوتشبر :
ٌمبیش ضمیىبر کىگري ضبیر وشریبت
ارائً پُضتر

کلمبت کلیذی :
نکتو  :چکیذي مقبالت ثصُرت PDFارضبل شُد .
-3عىُان مقبلً:
دارای رتجً :محل چبپ یب ارائً :
ومبیً شذي درISI (wos-scopus-MEDLINE) :
ارائً ضخىراوی
علمی  ،ترَیجی
علمی  ،پژٌَشی
تبریخ َ ضبل اوتشبر :
ٌمبیش ضمیىبر کىگري ضبیر وشریبت
ارائً پُضتر

کلمبت کلیذی :
نکتو  :چکیذي مقبالت ثصُرت PDFارضبل شُد .

تب

پروژه ىای پژوىشی:
-1الف)عوُان پرَي:
وُع ٌمکبری :
کبرفرمب :
مرجع تبییذ کىىذي :

مجری

مذت اجرا:
ضبل اجرا :
اعتجبرمصُة :

ٌمکبر

تالیفات :
عىُان کتبة :
وُیطىذگبن :
زمیىً تخصصی :
وُع کتبة :

ترجمً
تفطیر

تبلیف
گردآَری

وبشر :
مرجع تبییذ کىىذي :
ضبل اوتشبر :

افتخارات (جشنواره ىا  /مسابقات  /المپیاد ىای علمی معتبر ) :
وبم جشىُاري  /مطبثقً  /المپیبد :
وُع پژٌَش  :ثىیبدی

کبرثردی

رتجً :
تُضعً ای

اثتکبر

وُآَری

ضبل ثرگساری :

اختراع

اختراعات  /اکتشافات :
عىُان اختراع یب کشف :
مرجع ثجت کىىذي :

وبم مخترعیه :
مرجع تبییذ علمی :

تبریخ ثجت :

ًکتِ :درخَاعت افزادی کِ دارای ٍیضگیْای خاؿ ٍ یا تزخَردا اس ؽزایطی ّغتٌذ کِ هتقاضی را اس دیگزاى هتوایش هی کٌذ هثال" دارای اثز
تزجغتِ ای ّغتٌذ کِ یکی اس هؾکالت کؾَر را حل ًوَدُ ٍ یا فاحة ًظزیِ تاؽٌذ ( درخَاعت ایي افزاد تِ تؾخیـ ؽَرای عتاد هزکشی
تاؽگاُ هَرد تزرعی قزارهی گیزد).

ب  -تسْیالت اعطایی اعضاء تاشگاُ پژٍّشگراى جَاى ٍ ًخثگاى
تقاضای عضَیت داٍطلة ّا ،پس تررسی ٍ تطثیق تا شرائط آئیي ًاهِ عضَیت تاشگاُ ،هَرد تأییذ قرار گرفتِ ٍ ًسثت
تِ صذٍر کارت عضَیت رسوی ترای ٍی اقذام شَد ٍ فرد دارای شوارُ عضَیت از اهتیازات ٍ تسْیالت زیر ترخَردار
هی گردد :

 -1ثثت هؾخقات فزدی در تاًک اطالػات اػضای تاؽگاُ ٍ دریافت کارت ػضَیت  ،کِ هثیي پضٍّؾگز تَدى اػضاء ٍ تأییذی
رعوی اس طزف عاسهاًی ؽٌاختِ ؽذُ ٍ کؾَری  ،در خذهت جَاًاى ٍ پضٍّؾگزاى ایزاًیعت  .کِ ایي اهز خَد یکی اس تشرگتزیي
هشایای ػضَیت در تاؽگاُ هی تاؽذ .
 -2اهکاى اعتفادُ اس تغْیالت ٍ اهتیاسات ٍیضُ اػضاء تز اعاط آئیيًاهِ تغْیالت تاؽگاُ ،ؽاهل:
* تؽَیق ٍ چاج هقاالت ػلوی – پضٍ ّؾی ٍ ػلوی – تزٍیجی ( داخلی)
* تؽَیق ٍ چاج هقاالت

ISC , ISI

 -3تؽَیق ٍ حوایت اس ؽزکت در ّوایؼ ّای داخلی ٍ کٌفزاًظّای تیيالوللی
 -4تخقیـ عْویِ ٍ کوک ّشیٌِ عفزّای سیارتی
 -5تخفیف ؽْزیِ
 -6هکاى اعتفادُ اس اٍلَیت اعتخذام در داًؾگاُ آساد اعالهی تِ ػٌَاى ػضَ ّیأت ػلوی ٍ یا کارهٌذی
 -7خزیذ ٍ چاج کتاب
 -8تي کتاب
 -9هغاػذت در تألیف کتاب
 - 10پزداخت کوک ّشیٌِ پایاى ًاهِ  /رعالِ ػلوی
 -11اطالع رعاًی ٍ اهکاى ؽزکت در ّوایؼّا ّ ،ناًذیؾیّا ٍ گزدّنآییّای تخققی ٍیضُ اػضاء
 -12اهکاى اعتفادُ اس تغْیالت هالی تاؽگاُ تزای اجزای طزحّای پضٍّؾی تؼزیف ٍ تقَیة ؽذُ

 - 13اهکاى ؽزکت در اردٍّا ٍ هزاعن ٍیضُ فزٌّگی تاؽگاُ
 -14اهکاى حضَر در ًؾغتّای تخققی ٍ کارآفزیٌی تاؽگاُ
 -15اهکاى تحقیل در هقطغ تاالتز تذٍى ًیاس تِ ؽزکت در آسهَى ٍرٍدی (ٍیضُ اػضای اعتؼذاّای درخؾاى)
 -16عاسهاًذّی در گزٍّْای اػضاء ،تزای تؼزیف ٍ اجزای طزجّای پضٍّؾی هَرد ًیاس دعتگاّْای اجزایی ٍ فٌؼتی
 - 17ؽزکت در دٍرُ ّای آهَسؽی تاؽگاُ ،اس قثیل کارگاّْای آهَسػ هقالِ ًَیغی ،رٍػ تحقیق ،جغتجَی ایٌتزًت ٍ ًظائز آى
 -18ؽزکت در هغاتقات تاؽگاُ ٍ رقاتت تا عایزیي
 -19تاسدیذ اس هزاکش ػلوی ٍ فٌؼتی ٍ ًوایؾگاّْای تخققی
 -20تؾَیق اػضاء تزتز تاییذ ؽذُ اس عَی حَسُ تغْیالت عتاد هزکشی تاؽگاُ
 -21اػطای تؾَیقی تِ اختزاػات دارای تاییذ ػلوی اس عاسهاى پضٍّؾی ػلوی ٍ فٌؼتی ٍ دفتز گغتزػ تَلیذ ػلن داًؾگاُ آساد
اعالهی
 -22تغیاری هَارد دیگز ،کِ حغة هَرد قاتل تخقیـ تاؽذ .

با احترام و
سپاس فراوان

