
 ژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استانپانتخاب 

 
 در این بخش دو جایزه تعریف شده است.

ژوهشی همکاران محترم دستگاه های اجرایی و بر اساس سیستم امتیازدهی کمی و مشخص، پژوهشگر پبا جمع آوری اطالعات  

 برتر دستگاه های اجرایی استان انتخاب می شود.

دانش آموز و غیره( را به صورت -ست آوردهای پژوهشی فرزندان خود )دانشجومحترم می توانند د در بخش دیگر همکاران

، پژوهشگر برتر از میان فرزندان همکاران محترم دستگاه های اجرایی به شکل سال نمایند. با داوری این بخشار جداگانه

 مستقل انتخاب می شود.

 

 
  مستندات پژوهشی شامل تصویر شناسنامه کتاب، گواهی اختراع، صفحه اول مقاله های معتبر و غیره، فرزندان محترم همکاران

قرار دستگاه های اجرایی و همکاران محترم در یک فولدر با نام پژوهشگر برتر دستگاه اجرایی )همکار یا فرزند همکار قید شود( 

گرفته و فایل اکسل که به پیوست نامه می باشد نیز در همان فولدر قرار بگیرد و پس از تبدیل به فرمت زیپ به آدرس پست 

 ارسال شود. MZRESEARCH@MAIL.IR الکترونیک 

 رسال مستندات دارند؛ در دو فایل جداگانه و به شکل مستقل در صورتی که هم همکار محترم و هم فرزند ارجمندشان تصمیم به ا

 ارسال شوند.

  در هنگام ارسال آثار در کادر موضوع )پست الکترونیک(، عنوان انتخاب پژوهشگر برتر قید شود.در 

 اه اجرایی در پست نام و نام خانوادگی پژوهشگر، نام و نام خانوادگی پدر یا مادر که همکار دستگاه اجرایی می باشند و نام دستگ

 الکترونیک ذکر شود.

  می باشد. 15/09/1401مهلت ارسال آثار 

 .همکاران محترم می توانند اطالعات تکمیلی را از رابط پژوهشی دستگاه اجرایی مربوطه خویش کسب نمایند 

 .در ضمن پوستر و اطالعات تکمیلی در سایت استانداری مازندران قابل مشاهده می باشد 

 

 پژوهشی با رعایت شرایط ذیل ارسال شوند:مستندات 

  (1401الی  1380تالیف کتاب )از سال 

  (1401الی  1380گواهی ثبت اختراع )از سال 

  مقاالتISI  (1401الی  1396)از 

  (1401الی  1396طرح های پژوهشی )از 

  تا کنون( 1399تالیف مقاالت علمی و پژوهشی )از 

  ون(تا کن 1399مقاالت کنفرانس خارجی )از 

  تا کنون( 1400مقاالت علمی ترویجی و کنفرانس داخلی )از 

  تاکنون( 1400سایر موارد )از 

 .در خصوص مقاالتی که پذیرش انجام شده و در نوبت چاپ می باشند، گواهی پذیرش الحاق گردد 
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