დანართი 4
ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS-ში (Grants Management Unified System)
მეცნიერის რეგისტრაციის დროს

პირადი ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

პირადი ნომერი:

ელ.ფოსტა:

სრული სახელი:

მობილურის ნომერი:

სქესი:

ქვეყანა:

დაბადების თარიღი:

ქალაქი:

მოქალაქეობა:

მისამართი:

ენები

ენა

წერა

კითხვა

მეტყველება

განათლება
უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი
აკადემიური ხარისხი/სტატუსი:
მინიჭების თარიღი:
მიღებული განათლება
აკადემიური
ხარისხი/
სტატუსი

დაწესებულების
დასახელება

ქვეყანა

სპეციალობა

დაწყების დასრულების
წელი
წელი

ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები
ორგანიზაციის
დასახელება

ტრენინგის / სემინარის / სასწავლო კურსის
თემა

დაწყების
წელი

დასრულების
წელი

პროექტები
მიმდინარე პროექტები
პროექტის დასახელება

პოზიცია

პროექტის ხელმძღვანელი

დაწყების თარიღი

დონორი

დასრულებული პროექტები
პროექტის
დასახელება

პოზიცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

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

ჟურნალი

წელი

სტიპენდიები და ჯილდოები
სტიპენდიის/ჯილდოს დასახელება

გამცემი

მიღების წელი

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
სამეცნიერო ფორუმის დასახელება

მოხსენების სათაური

ჩატარების ადგილი

პროდუქტიულობის მაჩვენებელი
#
Google Scholar
Web-of-Science
Scopus

ციტირების ინდექსი

h-ინდექსი

წელი

Annex 4
Contact Details

Personal information
ID Number:

Email address:

Full name:

Call number:
Country:

Gender:
Date of birth:

City:

Citizenship:

Address:.

Languages
Language

Writing

Reading

Speaking

Education
Academic degree
Academic Degree:
Year obtained:
Education
Academic Degree

Name of the Institution

Country

Major
discipline

Start
End year
year

Trainings / Seminars / Training courses
Training / Seminar / The theme of the course

Organization name

Start year

End year

Projects
Ongoing projects
Project title

Position

Project head

Start Date

Donor

Completed projects
Project title

Position

Project head

Start Date

End Date

Donor

Scientific Fields
Main Field
Field:
Sub-Field:
Subject area:

Employment History
Current place(s) of employment
Workplace

Name of the work

Position

Main

Start Date

responsibilities

department

Scientific Productivity
Patents
Patent name

Issuing organization

Registration number

Year of Issue

Other products
Product Type

Registration number

Year of Issue

Article / Monograph / Manual
Type

Authors

Publication title

Source title

Year

Scholarships and awards
Scholarships/awards name

Issuer

Year of Issue

Participation in scientific events
Scientific event name

Title of the presentation

Event venue

Productivity index
#
Google Scholar
Web-of-Science
Scopus

Citation index

h-index

Year

