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  چه كساني هستند؟ وهشگران حوزه كار و توليدژپ

افرادي كه ازلحاظ نظري و عملي در ارتباط با مسائل مربوط به جامعـه كـار و توليـد اعـم از مسـائل فنـي ،  اجتمـاعي،          

 اقتصادي ، حقوقي ، روانشناسي به طور مداوم تحقيق و پژوهش داشته اند و اين تحقيقات منشأ اثراتي براي جامعه كار و

  .  توليد بوده است 

  

  شاخص هاي   انتخاب پژوهشگران جامعه كارو توليد

چاپ مقاالت علمي پژوهشي در زمينه مسائل جامعه كار و توليد و صـنعت و خـدمات در مجـالت معتبـر داخلـي يـا        -1

  )ارائه تصويري از مقاله چاپ شده (خارجي 

  ...)فني ، اشتغال ،كارآفريني ، فني و حرفه اي و( ليد شركت در كنفرانسهاي علمي با موضوعيت  مسايل كار و تو -2

تأليف و ترجمة كتاب چاپ شده  در حوزة تخصصي فرد  به نحوي كه با كار و توليد و صنعت و اشتغال مرتبط باشد  -3

ع مشاركت در اجراي طرحهاي پژوهشي مسائل فني، اجتماعي،روانشناسي،حقوقي  جامعه كار وتوليد با تأييد مراحـ   -4.

  ) و مراكز علمي و پژوهشي   R&Dدانشگاهها ، موسسه كار و تأمين اجتماعي، مراكز:شامل(ذيصالح 

  . موضوعات تحقيق جديد و به روز باشد   -5

ادارات كـل كـار و   با تأييد . خواهد بود)  كارفرمايان يا كارگران ( اولويت انتخاب با  شاغالن در جامعه كار و توليد -6

  .في ارائه مستندات كا

  
****************************************************** 

مـي       »انتخاب پژوهشگر نمونة جامعه كار و توليد  –مفاخر ملي «افراد متقاضي شركت در فرآيند  جشنواره امتنان در بخش 

 اسـتان محـل سـكونت   مـور اجتمـاعي   و ا كـار   كـل   اداره به  همراه با مدارك ذيل   تكميل پرينت و  پس از  توانند فرم زير را

 .  تحويل نمايند خويش 

 ��� �������� و ��رت ���  -١

 دو ���� ��� ������  -٢

٣-   ��� ��� &%�$# �"ر!  �

'-  ��� �� �/ا3ت  �2م  ��0/.�   �-,�"ات$� ا+* از  ��

  



 ٢

   1ص  7فرم شماره 

  حوزه كار و توليدبرگزيدة  فرم شناسايي پژوهشگران

  )د جامعه كار و تولي چهره ي برتر (

  :شهرستان   :استان 

  :تاريخ تولد  : نام و نام خانوادگي

  :محل صدور   :نام پدر

  :رشته تحصيلي:                     آخرين مدرك تحصيلي  :كدملي

  :محل اشتغال  :سمت/شغل

  �نمي باشم     �داراي بيمه تامين اجتماعي              مي باشم  :سابقه كار

  :سال اخذ مدرحك تحصيلي :                      دانشگاه محل تحصيل   :نشاني محل كار

  :همراه  :نمابر:                                            تلفن

    :نشاني پست الكترونيكي

  : ، علمي پژوهشي و علمي ترويجي چاپ شده ISIعناوين مقاالت علمي  -1

  موضوع مقاله  عنوان مقاله
   چاپ شده در

  توضيحات  انتشار سال
 مجالت بين المللي   مجالت داخلي 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

با .كه بافراخوان همراه بوده باشد) داخلي يا خارجي (ارائه مقاله و خالصه مقاله همايش هاي سراسري علمي  -2

  ...)فني ، اشتغال ، كارآفريني ، فني و حرفه اي و( موضوعيت مسايل كار و توليد

عنوان 

  سمينار/همايش/كنفرانس
  توضيحات تاريخ برگزاري  عنوان مقاله ارائه شده  سازمان برگزار كننده/نهاد
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  2ص  7فرم شماره 

  ): مربوط به حوزة كار و توليد(تاليف و ترجمه كتاب چاپ شده  -

  توضيحات  سال انتشار  مؤسسه انتشار دهنده  كتاب ن عنوا

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 مجري يا همكار اصلي در طرح ها و پژوه هاي تحقيقاتي كشور با موضوعات مربوط به حوزه كار و توليـد  - 4

  .بوده ايد

  

  ....)فني ، اجتماعي ، روانشناسي حقوق كار : (ضوع پژوهشمو

  )مستندات ضميمه شود: (مرجع سازمان تاييد كننده 

  

  

  

طرح تحقيقاتي كه نتايج آن در سالجاري يا سه سال گذشته منجر به توليد گرديده و يا در صنعت بـه كـار    - 5

  )گواهي و تاييد از مراجع معتبر در زمينه هاي توليد و صنعت(گرفته شده 

  

  

  

  

 –دانشكده حفاظـت و بهداشـت كـار     –دانشگاه هاي فني  دانشكده و(عضويت در جلسات شوراي پژوهشي  - 6

هيات تحريريه مجالت تخصصي حوزه كار و توليـد   –موسسه كار و تامين اجتماعي  –دانشكده كارآفريني 

 )و كميته تاليف و ترجمه 

  

 ....كار وامور اجتماعي استاناداره كل تأييد                                           :                    فرم  ة امضاء و تأييد تكميل كنند


