
  
  مريم ميرزاخانيدريافت جايزه  هاينامزدعلمي  فرم مشخصات

 

 فردي مشخصات -1

  تلفن همراه  تلفن ثابت  تولد تاريخ  كد ملي  شماره شناسنامه  نام پدر  نام و نام خانوادگي
             /         /13      

  ايميل:   آدرس محل سكونت:
  : Scopus	پايگاه استنادي	بر اساس(h-index)شاخص هرش 

  
 )براي اعضاي هيات علمي(   مرتبه علمي  :رشته تحصيلي

  زمينه تخصصي: 
  

 سوابق تحصيلي -2

رشته   مقطع تحصيلي
  تحصيلي

گرايش 
  تحصيلي

  كشور  شهر  يا دانشگاهموسسه   لتحصيلياسال فارغ   معدل

                كارشناسي
                كارشناسي ارشد

                دكتري
              پسا دكتري
  

 و آموزشي سوابق شغلي -3

  تدريس شدهتخصصي دروس    عنوان سمت  تا تاريخ  از تاريخ  نام موسسه محل خدمت
          
          
          
          

 

                د)نپيوست شو 2-4و  1- 4هاي منتخب بندهاي و مقاله(لطفا رزومه كامل دستاوردهاي پژوهشي  -4

  )به انتخاب خودسال اخير چاپ شده ( 5كه در پنج مقاله منتخب حداكثر علمي و پژوهشي :  هايهمقال: 1-4

اسامي نويسندگان به ترتيب   عنوان مجله  عنوان مقاله رديف
  چاپ

  شماره و
  سال انتشار

1          

2          



3          

4          

5          

  اينجا مرقوم فرماييد. ،د داريدخو هايبراي انتخابداليلي اگر 

  
  

   مستخرج از رساله دكتري) 3(حداكثر  يهامقاله يامقاله : 2-4

اسامي نويسندگان به ترتيب   عنوان مجله  عنوان مقاله رديف
  چاپ

  شماره و
  سال انتشار

1          

2          

3          

  

 (حداكثر نام دو كتاب) و فاخر ارزنده ابتاليف كت - 5

اسامي نويسندگان به ترتيب   عنوان انتشارات  عنوان كتاب رديف
  چاپ

داليل   سال انتشار
  ارزنده بودن

1            

2            

  

 پژوهشي ويژه هايها و جوايز و اعتبارافتخارات علمي نظير كسب نشان -6

  افتخار كسبسال   مرجع  اعطا كننده  1افتخار سطح  عنوان افتخار يا نشان  رديف
          
          
          
  بين الملليملي،  ،افتخار:  استاني سطح1

  

  



 

  معتبر علمي ينارهايها و سمها، كنفرانس يشهما سخنران مدعو در -7

  سال   كشور  موسسه برگزاركننده  عنوان همايش، كنفرانس و سمينار  رديف
          
          

 

 معتبر يعلم ياتنشر يريهتحر يأته ياو  يرهمد يأتدر ه يتعضويا  ومعتبر  ينارهايها و سمها، كنفرانس يشهما يعلم يتهكم يردب -8

  دانشگاه  تا تاريخ  از تاريخ  فعاليت نام   نوع فعاليت  رديف
            
            
            
  

 پژوهشي – يمراكز و مؤسسات علم يمشاركت در راه انداز يرنظ يخدمات علم -9

  كشور  دانشگاه يا موسسه  تا تاريخ  از تاريخ  نام  فعاليت  نوع فعاليت  رديف
              
              
 

  معرفان علمي - 10

  ايميل  تلفن  محل خدمت  علميمرتبه   نام و نام خانوادگي
          
          
  

ارسال   iranmath@ims.irبه آدرس ايميل انجمن رياضي ايران  1400بهمن ماه  30لطفا فرم تايپ شده را به همراه مدارك الزم حداكثر تا 
  د.ينماي

  

  تاريخ و امضاء                                                                                   نام و نام خانوادگي                     


