فزم مشخصبت مزکش:
وًع مزکش:
 پضيَؾگبٌ

 داوؾگبٌ

 پضيَؾکذٌ

وبم کبمل مزکش:
تلفه تمبط:

 مزکش تحقیقبتی

 ؽزکت داوؼثىیبن

سمیىٍ تخصصی فؼبلیت:
آدرط يةعبیت:

ومبثز:

آدرط پغتی:
کذپغتی:
مشخصبت مذیز مزکش:
وبم ي وبم خبوًادگی:

مذرک ي رؽتٍ تخصصی:

تلفه تمبط/ومبثز:

پغت الکتزيویکی:

وًع مستىذات يمذارک ي گًاَیىبمٍ َبی قببل ارائٍ :
 اػضبء َیئت ػلمی فؼبل

 قطتَبي ػلمی

 امکبوبت ي تجُیشات آسمبیؾگبَی

 آسمبیؼَبي تخصصی

 طزحَبي پضيَؾی

 پبیبنوبمٍ َب

صفحٍ  1اس 7

عبل تأعیظ:

پیوست -1مشخصبت اعضبی هیئت علمی فعبل در حوسه انزصیهبی تجذیذپذیزو بهزهوری انزصی
ردیف

وبم ي وبم خبوًادگي

وًع داوشگبٌ

*

داوشكذٌ

مزتبٍ علمي

**

رشتٍ تخصصي

* وًع داوؾگبٌ مؾتمل ثز ديلتی ،آساد ،غیزاوتفبػی ،ػلمی-کبرثزدي ي  ...میثبؽذ.
**مزتجٍ ػلمی ؽبمل  :اعتبد

 داوؾیبر

 اعتبدیبر  مزثی

صفحٍ  2اس 7

وًع استخذام ي َمكبری

آخزیه

آدرط الكتزيویكي

(تمبم يقت/پبرٌ يقت)

مذرک تحصیلي

ي شمبرٌ تمبط

*

پیوست -2مشخصبت قطبهبی علمی و اطالعبت مزبوط به اعضبی قطب علمی

ردیف

وبم قطب علمي

گزایش تخصصي کبری ي تحقیقبتي

تعذاد اعضبی فعبل
استبد

وبم فزد مسئًل

داوشجً

*مىظًر قطتَبي ػلمی فؼبل در سمیىٍَبي مزتجط ثب کلیٍ حًسٌَبي اوزصیُبي تجذیذپذیز ي ثُزٌيري اوزصي میثبؽذ.

صفحٍ  3اس 7

آدرط الكتزيویكي

شزح فعبلیتُبی

ي شمبرٌ تمبط

علمي ي پضيَشي

پیوست -3مشخصبت امکبنبت و تجهیشات آسمبیشگبهی
لیست تجُیشات اصلي ي
ردیف

عىًان آسمبیشگبٌ/کبرگبٌ

گًاَیىبمٍَبی استبوذارد
آسمبیشگبٌ/کبرگبٌ

*

حًسٌ تخصصي کبربزد
اوزصیُبی
تجذیذپذیز

**

بُزٌيری
اوزصی

***

وبم فزد مسئًل

آدرط الكتزيویكي

شزح فعبلیتُبی

آسمبیشگبٌ/کبرگبٌ

ي شمبرٌ تمبط

علمي ،پضيَشي ي خذمبتي

* اعتبوذاردَبي مؼتجز ملی ي ثیه المللی آسمبیؾگبَی ي کبرگبَی مزتجط ثب حًسٌ اوزصیُبي تجذیذپذیز ي ثُزٌ يري اوزصي (مبوىذ EN ،IECC ،ISO ،ISIRI :ي).....
**حًسٌَبي اصلی ؽبمل :ثبدي ،خًرؽیذي ،سیغت تًدٌ ،سمیه گزمبیی ،ثزق-آثی کًچکَ ،یذريصن ي پیل عًختی
***محًرَبي اصلی ؽبمل :آمًسػ ي آگبٌعبسي ،مذیزیت اوزصي ي ثبر ي ثبسیبفت اوزصي در صىبیغ ي عبیز مصزف کىىذگبن.
صفحٍ  4اس 7

پیوست -4مشخصبت آسمبیشهبی تخصصی
حًسٌ تخصصي کبربزد
ردیف

عىًان آسمًن

شزح کلي آسمًن (اَذاف ي وتبیج)

صفحٍ  5اس 7

استبوذاردَبی اوجبم آسمًن

اوزصیُبی

بُزٌيری

وًع آسمًن

شمبرٌ استبوذارد

تجذیذپذیز

اوزصی

عملكزدی ،مصزف اوزصی ي...

ملي ،بیهالمللي ،کبرخبوٍای ي....

پیوست -5طزحهبی پضوهشی در دست اجزا و یب اجزا شذه

ردیف

عىًان طزح

حًسٌ تخصصي
اوزصیُبی تجذیذپذیز

وًع طزح

بُزٌيری اوزصی

صفحٍ  6اس 7

بىیبدی

تًسعٍای

کبربزدی

پبیلًت

کبرفزمب

تبریخ
اتمبم طزح

پیوست -6پبیبن نبمه هبی در حبل انجبم و یب پبیبن یبفته

ردیف

عىًان پبیبن وبمٍ

حًسٌ تخصصي
اوزصیُبی تجذیذپذیز

بُزٌيری اوزصی

صفحٍ  7اس 7

مقطع تحصیلي
کبرشىبسي کبرشىبسي ارشذ

دکتزی

استبد راَىمب

تبریخ
اتمبم پبیبنوبمٍ

