
  باسمه تعالي

  

  

  

  

  پرسشنامة

  پژوهشي ةتأسيس هستدرخواست 

را به امه اين پرسشنبايد مدير هسته براي آغاز فعاليت، هاي پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي نامه هستهشيوه 7ماده  1 بندبا استناد 
د. بديهي است انعقاد قرارداد شواي تنظيم ميقراردادهاي جداگانه، هااجراي هر يك از برنامه و براي ي مربوط برساندهاتأييد شورا

  يرد.گهاي هسته صورت ميو تطابق با برنامه ذيربط و واحدهاي پژوهشي هااجراي هسته تنها با نظارت معاونت پژوهشي دانشكده

  

  

  

   : هستهعنوان 

  :  مدير هسته و نام خانوادگي نام

        : / پژوهشي  آموزشيگروه 

         :پژوهشي  مركز /  دانشكده

 : تاريخ تكميل فرم

  

ئيدانشگاه عالمه طباطبا



1 
 

  : هستهعنوان  -1

  به فارسي:  –الف 

  هاي خارجي:به يكي از زبان  –ب 

  

  :هسته ديرمشخصات م -2

  دانشكده  / پژوهشيگروه آموزشي دانشگاهيمرتبة رشتة تحصيلي  خانوادگينام و نام

       
  

  :هسته همكارانيا  همكارمشخصات  -3

 نام

  خانوادگي و نام 

 وابستگي  وضعيت اشتغال

  سازماني

  محل

  عضو  كارشناس دانشجو  ءامضا 

  دكتري كارشناسي ارشد دكتري كارشناسي ارشد  كارشناسي  علميهيأت
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  : برنامه سه ساله هسته -4

 پژوهشي دانشگاه در جدول زير ارائه نمايد:هاي نامه هستهشيوه 4هاي كلي هسته را با راعايت مفاد ماده برنامهمدير هسته بايد 

  سال  رديف
  موضوع  و تعداد فعاليت

  كتاب مقاله

1  
  

  سال اول

 Web of Scienceمقاله نمايه شده در پايگاه  «...»چاپ 

   Scopusنمايه شده در پايگاه   مقاله«...» چاپ 

 چاپ مقاله علمي ـ پژوهشي 

 Emerging Sources Citation پايگاه در شدهنمايه شده  مقاله«...» چاپ 
 Index  

 ملليالبين انتشارات در بومي نظريات تبيين منظور به خارجي زبان به كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 داخلي انتشارات در بومي نظريات تبيين منظور به خارجي زبان به كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 مرجع كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 درسي كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 نسانيا علوم تحول هايسرفصل با متناسب يا و بومي نگاهي با تخصصي كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 )هاهمايش مقاالت مجموعه از غير به و ضوابط طبق( كتاب گردآوري «...»

 .شود نتشرم جهاني معتبر ناشرين و دانشگاهي و علمي مراكز توسط كه تخصصي كتاب از فصل  «...» تأليف

  .شود نتشرم داخلي معتبر ناشرين و دانشگاهي و علمي مراكز توسط كه تخصصي كتاب از فصل «...» تأليف

  سال دوم  2

 Web of Scienceمقاله نمايه شده در پايگاه  «...»چاپ 

   Scopusنمايه شده در پايگاه   مقاله«...» چاپ 

 چاپ مقاله علمي ـ پژوهشي 

 Emerging Sources Citation پايگاه در شدهنمايه شده  مقاله«...» چاپ 
 Index  

 ملليالبين انتشارات در بومي نظريات تبيين منظور به خارجي زبان به كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 داخلي انتشارات در بومي نظريات تبيين منظور به خارجي زبان به كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 مرجع كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 درسي كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 نسانيا علوم تحول هايسرفصل با متناسب يا و بومي نگاهي با تخصصي كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 )هاهمايش مقاالت مجموعه از غير به و ضوابط طبق( كتاب گردآوري «...»

 .شود نتشرم جهاني معتبر ناشرين و دانشگاهي و علمي مراكز توسط كه تخصصي كتاب از فصل  «...» تأليف

  .شود نتشرم داخلي معتبر ناشرين و دانشگاهي و علمي مراكز توسط كه تخصصي كتاب از فصل «...» تأليف

  سال سوم  3

 Web of Scienceمقاله نمايه شده در پايگاه «...»چاپ 

   Scopusنمايه شده در پايگاه   مقاله«...» چاپ 

 چاپ مقاله علمي ـ پژوهشي 

 Emerging Sources Citation پايگاه در شدهنمايه شده  مقاله«...» چاپ 
 Index  

 ملليالبين انتشارات در بومي نظريات تبيين منظور به خارجي زبان به كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 داخلي انتشارات در بومي نظريات تبيين منظور به خارجي زبان به كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 مرجع كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 درسي كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 نسانيا علوم تحول هايسرفصل با متناسب يا و بومي نگاهي با تخصصي كتاب «...» تصنيف يا تأليف

 )هاهمايش مقاالت مجموعه از غير به و ضوابط طبق( كتاب گردآوري «...»

 .شود نتشرم جهاني معتبر ناشرين و دانشگاهي و علمي مراكز توسط كه تخصصي كتاب از فصل  «...» تأليف

  .شود نتشرم داخلي معتبر ناشرين و دانشگاهي و علمي مراكز توسط كه تخصصي كتاب از فصل «...» تأليف
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 اجراي و اختراع ثبتهاي هسته اعم از در راستاي اجراي تعهدات موضوع قرارداد موظف است آمار ساير فعاليت مدير هسته براي تقويت هسته وـ 4ـ 1
 سرفصل بازنگري، سخنراني ،المللي ملي/ بين كارگاه، المللي بين پروژه، اجرايي هاي دستگاه با نشست، نشريه اندازي راه، نقد جلسات، نقد هاي كرسي
تحقيقاتي را كه جزء موضوع اين  هايپروژه اجراي در مشاركت، دانشجويي نامه پايان هدفمندكردن، نخبگان همكاري و جلب، همايش در شركت، دروس

  وكارهاي قانوني دانشگاه صورت مي گيرد را در پايان هر مرحله به صورت كتبي به معاونت پژوهشي ارائه دهد. هاي آن طبق سازقرارداد نيست و پرداخت

   :جانبي هستهفعاليت هاي 

   اختراع «...»ـ ثبت

  نقد كرسي «...» ـ اجراي

  اجرايي هاي دستگاه با نشست«...» ـ برگزاري 

  المللي بين كارگاه/  كارگاه«...» ـ ايجاد 

  سخنراني«...» ـ برگزاري 

  همايش ».«..در  ـ شركت

  :به تفكيك سال هانحوه اجراي برنامه -5

  آورده شود. هستهشرح مختصري از پيشنهاد اجراي  ددر اين قسمت باي توضيح:

  :هاهاي اجراي برنامهاهداف، اهميت و ضرورت

  مورد استفاده:و تكنيك هايها ترين روشعمده

  ترين منابع پژوهشي (داخلي و خارجي):عمده

  

  ماه) 36حداكثر ............... ( : فعاليت هستهبيني زمان الزم براي پيش -6

  جدول زماني مراحل پيشرفت كار: -7
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  مدت به ماه شرح پيشرفت كار  مراحل
   كتاب...مقاله،...  اولسال 
   كتاب...مقاله،...  دوم سال
   كتاب...مقاله،...  سوم سال

  : هستهمحل اجراي  -8

  

  

  و ساير اعضاي هسته: ديرالزحمة محق -9

 اعضاءه حساب تقيماً بدر اين قسمت بايد سهم ريالي هر يك از اعضاي هسته مشخص شود تا دانشگاه بر اساس درصد تعيين شده، پرداخت را پس از تأييد مدير هسته مس
  واريز شود. 

  نام 

  و نام خانوادگي

  مرتبة  مسئوليت در هسته

  علمي 

 كل 

  كارساعات

  درصد 

  مشاركت

  شماره 

  عضو  مدير  حساب

          

          

          

          

          

          

  

  تعهد: -10
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ي مسئوليت ئدانشگاه عالمه طباطبا    دانشكده/ پژوهشي                عضو هيأت علمي گروه آموزشي    اينجانب 
رفاً با نام ص هستهاين فعاليت دارم نتايج پذيرم و اعالم ميو مقررات مالي دانشگاه مي نامه مربوطشيوهرا بر اساس  هستهاجراي اين 

  فت.ياخواهد  انتشار دانشگاه

  :هستهنام و نام خانوادگي مجري 

  امضا:

  تاريخ:

  امضاي معاون پژوهشي دانشكده/ مركز پژوهشي:                                            

 تاريخ:

  مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده/ مركز پژوهشيپيوست: 

  

  

  تاريخ تصويب نام شورا
  شوراي پژوهشي دانشكده


