
ی سمه تعال   با
  

  بابت چاپ مقاله در مجالت معتبر» پاداش« فرم تقاضاي دریافت 
  

   Corresponding Authorمسئول  مشخصات نویسنده .1
  

  غیر هیئت علمی                                          هیئت علمی 
  ..............................................: ..............دانشکده

  .........................................گروه آموزشی .......................... ..................................نام و نام خانوادگی 
  ................................................: .......................................................................آدرس منزل یا محل کار

  .....................................: ...................تلفن تماس
  ...............................................................................: .....آدرس پست الکترونیکی

  ....................................................................................شماره حساب و نام بانک 
  

  
  :مشخصات مقاله و مجله -2
  .................................................................: ..........................................................................مقاله عنوان) الف
  ...................................................................: ................................................................................نام مجله) ب
  ............................................................: ........................................................................تاریخ چاپ مقاله) ج
    خارجی ایندکس شده          داخلی غیر علمی پژوهشی            داخلی علمی پژوهشی : نوع مجله) د

  خارجی ایندکس نشده 
  یک از بانکهاي اطالعاتی ایندکس می شود؟مجله در کدام) ه

                          Embase             CAS             Medline              PubmedISI   
                Index copernicus                 Scopus                           CinahlCurrent content  

  در چه بانک اطالعاتی معتبري ایندکس می شود؟خیر  اگر
  .کر نمائیدرا ذ مجله Impact factorایندکس می گردد آخرین  ISIدر صورتیکه مقاله پیوست در 

....................................................................................................................  
  :نوع مقاله) و

 ( Original article ) پژوهشی لکامل اصی 
 ( Review article) مروري 
 ( Short Communication )مقاله کوتاه  
 Case series 
  ( Case report) گزارش موارد نادر 
 Research letter  
 Letter to editor 
  ......................................غیره  

  



  
  اله حاصل کدامیک از فعالیتهاي زیر می باشد؟ مق) ز
I –  مقطع عمومی ( پایان نامه دانشجویی(  

  :عنوان پایان نامه
II –  فوق لیسانس               دکتراي تخصصی ): مقطع تخصصی( پایان نامه دانشجویی  

  عنوان پایان نامه 
III-  و عنوان ..................................... با شماره شیرازطرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ..................................................................   
IV-  شرح دهید ( هیچکدام.................................................................................................... (  
V- خیر      بلی  اربردي بوده است؟آیا پژوهش فوق ک  

  :درصورتی که پژوهش انجام شده کاربردي می باشد زمینه هاي مربوطه را بیان نمایید
  
  
  :مشخصات دیگر -3
  : است شیرازآیا نویسنده اول عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی : الف

  بلی     خیر 
  :قید گردیده است شیرازآیا در آدرس نویسنده مقاله، نام دانشگاه علوم پزشکی : ب

  بلی     خیر 
  است؟ مشارکت داشتهآیا در بین نویسندگان مقاله، دانشجو : ج

       بلی     خیر 
دانشجو، و دانشکده و مقطع تحصیلی وي را ذکر کنید و مشخص فرمائید چندمین نفر در بین نویسندگان درصورت مثبت بودن، نام 

  :مقاله می باشند
  بین سایر نویسندگان تقسیم نمایند؟طبق ضوابط آیا نویسنده مسئول مقاله متعهد می گردند که پاداش را دریافت و : د

  بلی     خیر 
در  آیـا ثبت شده  ISI  ، Scopus,   EMbase  ،Chemical Abstracts ،Medline در نمایه هايه شما مقال که در صورتی: ه

  شده است ؟هاي فوق ثبت شده است استناد  مقاله از مقاالت دانشگاه علوم پزشکی که در نمایه 2به حداقل مرجع آن 
  بلی     خیر 

  .لطفا شماره هاي مرجع مربوطه را بنویسید و یک کپی از صفحه اول مقاالت مذکور ضمیمه نمائید 
  

  بدینوسیله اذعان می دارم کلیه مطالب فوق صحیح است
  

  تاریخ      محل امضاء
  

  
ارسـال   معاونـت پژوهشـی  مقاله چاپ شده در مجله به همراه تصـویر جلـد مجلـه را ضـمیمه و بـه       رپس از تکمیل فرم تقاضا، تصوی

  . فرمائید


