داًطگبُ علَم پسضکی یبسَج
هعبًٍت آهَزش ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری
هذیریت پژٍّطی
فرم تقاضای دریافت « پاداش» بابت چاپ مقاله درمجالت معتبر
 - 1مشخصات نویسنذه :
غیر ّیئت علوی
ّیئت علوی
داًطکذُ ..................................... :هعبًٍت ..........................................................
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ........................................ :گرٍُ آهَزضی.......................................
توبس ....................................................
:
تلفي
آدرس پست الکترًٍیکی ......................................................... :
ثبًک ...................................................
ضوبرُ حسبة ٍ ًبم :
 - 2مشخصات مقاله و مجله :
الف عٌَاى همبلِ :
ةً -بم هجلِ :
ج -تبریخ چبح همبلِ :
دًَ -ع هجلِ  :داخلی علوی پژٍّطی داخلی غیر علوی پژٍّطی خبرجی ایٌذکس ضذُ

خبرجی ایٌذکس ًطذُ
ُ -هجلِ در کذاهیک از ثبًکْبی اطالعبتی ایٌذکس هی ضَد؟
ISI 
Pubmed 
Medline 
CAS 
Embase 
current content 
cinahl 
Scopus 
Index Copernicus 
اگر خیر در چِ ثبًک اطالعبتی هعتجری ایٌذکس هی ضَد؟
در صَرتیکِ همبلِ پیَست در  ISIایٌذکس هی گردد ،آخریي  Impact factorهجلِ را رکر ًوبئیذ.
......................................................................................................................................................................
ًٍَ -ع همبلِ :
 کبهل اصیل پژٍّطی ()Original article
 هرٍری ()Review article
 همبلِ کَتبُ ()Short communication
Case series 
 گسارش هَارد ًبدر( )Case report
Research letter 
letter to editor 
 غیرُ ................................

ز -همبلِ حبصل کذاهیک از فعبلیتْبی زیر هی ثبضذ؟
 -Iپبیبى ًبهِ داًطجَیی ( همطع عوَهی )
عٌَاى پبیبى ًبهِ :
دکترای تخصصی
 -IIپبیبى ًبهِ داًطجَیی ( همطع تخصصی ) :فَق لیسبًس
عٌَاى پبیبى ًبهِ :
 -IIIطرح تحمیمبتی هصَة داًطگبُ علَم پسضکی یبسَج ثب ضوبرُ  . ........................عٌَاى ................
ّ -IVیچکذام (ضرح دّیذ )
خیر
ثلی
 -Vآیب پژٍّص فَق کبرثردی ثَدُ است؟
در صَرتی کِ پژٍّص اًجبم ضذُ کبرثردی هی ثبضذ زهیٌِ ّبی هرثَطِ را ثیبى ًوبییذ:
 - 2هطخصبت دیگر:
 - 3الف -آیب ًَیسٌذُ اٍل عضَ ّیئت علوی داًطگبُ علَم پسضکی یبسَج است.
ثلی
خیر
ة -آیب در آدرس ًَیسٌذُ همبلِ ً :بم داًطگبُ علَم پسضکی یبسَج است .
ثلی
خیر
ج -آیب در ثیي ًَیسٌذگبى همبلِ ،داًطجَ هطبرکت داضتِ است؟
ثلی
خیر
در صَرت هثجت ثَدى ً ،بم داًطجَ ٍ داًطکذُ ٍ همطع تحصیلی ٍی را رکر کٌیذ ٍ هطخص فرهبئیذ چٌذهیي ًفر در ثیي ًَیسٌذگبى همبلِ
هی ثبضٌذ.
د -آیب ًَیسٌذُ هسئَل همبلِ هتعْذ هی گردًذ کِ پبداش را دریبفت ٍ طجك ضَاثط ثیي سبیر ًَیسٌذگبى تمسین ًوبیٌذ؟
ثلی
خیر
ثذیٌَسیلِ ادغبى هی دارم کلیِ هطبلت فَق صحیح است.
تبریخ
هحل اهضبء

آدرس دلیك ًَیسٌذُ اٍل :
آدرس دلیك پستی ًَیسٌذُ هسئَل :
اگر همبلِ حبصل پبیبى ًبهِ داًطجَیی است آدرس دلیك پستی داًطجَ را رکر ًوبئیذ.
..........................................................................................................................................
پس از تکویل فرم تمبضب تصَیر همبلِ چبح ضذُ در هجلِ ثِ ّوراُ تصَیر جلذ را ضویوِ ٍ ثِ هعبًٍت پژٍّطی ارسبل فرهبئیذ.

