დანართი 4
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მეცნიერის რეგისტრაციის დროს

პირადი ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

პირადი ნომერი:
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ენები
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წერა

კითხვა

მეტყველება

განათლება
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დაწესებულების
დასახელება
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დაწყების დასრულების
წელი
წელი
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დასახელება
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პროექტები
მიმდინარე პროექტები
პროექტის დასახელება

პოზიცია

პროექტის ხელმძღვანელი

დაწყების თარიღი

დონორი

დასრულებული პროექტები
პროექტის
დასახელება

პოზიცია
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დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

დონორი

სამეცნიერო მიმართულებები
ძირითადი მიმართულებები
მიმართულება:
ქვე-მიმართულება:
კატეგორია:

დასაქმების ისტორია
მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი
სტრუქტურული ერთეულის
დასახელება

სამუშაო ადგილი

თანამდებობა მოვალეობები

დაწყების
თარიღი

სამეცნიერო პროდუქტიულობა
პატენტები
დასახელება

გამცემი ორგანიზაცია

სარეგისტრაციო ნომერი

გაცემის წელი

სხვა პროდუქტები
პროდუქტის ტიპი

სარეგისტრაციო ნომერი

გაცემის წელი

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო
ტიპი

ავტორ(ებ)ი

სათაური
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წელი
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მოხსენების სათაური

ჩატარების ადგილი

პროდუქტიულობის მაჩვენებელი
#
Google Scholar
Web-of-Science
Scopus

ციტირების ინდექსი

h-ინდექსი

წელი
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