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 فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجالت و همایشها -م شماره یکفر

 

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد........................................... مدیر محترم گروه 

 با سالم

 هیبورس یدانشجوت علمی/عضو هیأ....................................  به اطالع می رساند  مقاله اینجانب ،احتراما 

  .........................................................................................................  گروه  ........................................... تحت عنوان یدکتر

 .............................................کنفرانس   CDدر مجموعه مقاالت یا   ................................................................ در مجله 

به  طور کامل و  با  ذکر نام  ...........................در شهر.....................  مورخ مقاله کنفرانسی در  .........به عنوان  نفر 

به چاپ رسیده است . لذا خواهشمند است  جهت پرداخت حق تشویقی  موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد  

 چاپ  مقاله  دستورات  مقتضی را مبذول  فرمایید.

گردم که قبال بابت این مقاله حق تشویق دیگری از دانشگاه ها ، موسسات و سایر مراکز اینجانب  متعهد می

 ام .علمی کشور دریافت ننموده

  ...........................................  شماره حساب:........................ ................... تلفن:

 مدارک مورد نیاز:

همایش( به همراه کپی از مقاله منتشر شده  CDاصل مجله یا اصل مجموعه  مقاالت  همایش )یا اصل  -1 

 نسخه . 3بصورت کامل 

 همراه کپی از گواهی . اصل گواهی حضور در همایش یا پذیرش مقاله به -2

 .  Affiliationفایل چکیده مقاله به همراه یک نسخه کپی از صفحه مربوط به  -3

 مربوطه. یفاکتورها -4

 امضاء وتاریخ:
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 مشخصات مقاله :

 * مقاله مربوط  به :

 □هشی درون دانشگاهیطرح پژو                              □ رساله دکترا یا پایان نامه کارشناسی ارشد

 □مستقل                                            □ طرح پژوهشی  برون دانشگاهی

 * مقاله چاپ شده در مجله قابل دسترسی در:

 □سایتهای معتبر علمی                                                              □مجله چاپ شده 

 ت :*مجموعه مقاالت به صور

         □ درج در سایت همایش                                         □ CD                                   □ کتابچه

 * درجه علمی همایش:

داخلی واحد               □منطقه ای         □ ملی/ سراسری           □ بین المللی داخلی      □ بین المللی خارجی

□ 

 جه علمی مجله :* در

□( Web of Science )ISI               □ISC               □(Listed ) ISI              غیر ISI خارجی□  

سایر             □علمی تخصصی          □علمی عمومی               □علمی ترویجی          □علمی پژوهشی

 □نشریات

 : متولی انتشار مجله  لطفاً  ذکر  گردد

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................سایر نویسندگان: .............................. )نفر(   مؤلف اصلی: ...... * تعداد نویسندگان:

                   :.........................................  شماره  مجله::....................................  * تاریخ چاپ مقاله  به  فارسی :

 لطفاً ذکر شود( ISSNبودن مجله شماره  ISI)درصورت 

 :.................................... برگزار کننده همایش::....................................  * تاریخ  برگزاری  همایش :

 رشته علمی مقاله        گروه علمی مقاله            *

 ......................................................................................................... رشته مقاله                          □علوم انسانی 

 ......................................................................................................... رشته مقاله                            □علوم پایه  

 ......................................................................................................... رشته مقاله                     □فنی و مهندسی 

 ......................................................................................................... رشته مقاله                             □ کشاورزی

 ......................................................................................................... رشته مقاله                                    □هنر 

 ......................................................................................................... رشته مقاله                                    □رسای

 * تعداد موارد تشویق در سال جاری : 
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 رئیس محترم اداره پژوهش

 طه  مورد بررسی و تایید قرار گرفت.درخواست  نامبرده  به همراه  مستندات مربو

 

 ................................................ تاریخ/امضا    ........................................................................ نام و نام خانوادگی مدیر گروه

 معاونت محترم پژوهش و فناوری

  ...... آیین نامه تشویق مقاالت موسسه، حق تشویقی مقاله ....... تبصره ..... بند.... احتراما به استناد ماده

 ریال است............................... مذکور 

 

 ................................................ تاریخ/امضا     ........................................................................................ رئیس اداره پژوهش

 معاونت محترم امور مالی و اداری

ی اول مقاله جهت بررسی و همراه صفحهاحتراما فرم تکمیل شده درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله به

 گردد. اقدام الزم ارسال می

 ................................................ تاریخ/امضا   ............................................................................. معاونت پژوهش و فناوری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


