
 

  فرم طرح تشويقي مقاالت
 

  

  اطالعات متقاضي(ان)
  

نام و نام خانوادگي   رديف
  نويسنده

شماره 
  دانشجويي/پرسنلي

شماره حساب   گروه  دانشكده/واحد  مقطع تحصيلي  كد ملي
  متمركز ملي/تجارت

                

                

                
  

 آيا مقاله مستخرج از پايان نامه تحصيلي دانشجو است؟  
 ر زمان تحصيل دانشجو تهيه شده است؟آيا مقاله د  
 چندمين مقاله تهيه شده از پايان نامه مي باشد؟



  

  عنوان مقاله:

  :نوع مقاله
  
  
  
  
  

  
  

  آن)IF به همراه ذكر( ISIمقاالت چاپ شده در فهرست مجالت نمايه شده در   .١

  پژوهشي داخلي –مقاالت چاپ شده در نشريه معتبر علمي   .٢

 پژوهشي خارجي –ر نشريه معتبر علمي مقاالت چاپ شده د  .٣

 ترويجي داخلي –مقاالت چاپ شده در نشريه معتبر علمي   .٤

 مقاالت چاپ شده در نشريه به صورت مقاالت كوتاه  .٥

  (خارجي    داخلي      مقاالت چاپ شده در كنفرانس يا همايش (ملي   .٦

  تعداد نويسندگان:

  عنوان نشريه:

  اعتبار نشريه:
  

   نشريهJCR  
   نشريهISI به همراه ذكر) IF(آن  
   پژوهشي داخلي نمايه شده در  –نشريه معتبر علميISC و داراي ضريب تاثير  

  

  )  نشريه:PISSNتاريخ و محل انتشار:                                                                        شاپا چاپي (

  

.........................................  ...........................................  ...................................................  
  مديريت پژوهشي مؤسسه  استاد راهنما  درخواست كننده

  امضاء و تاريخ  امضاء و تاريخ  امضاء و تاريخ


  تكميل مي گردد.) مؤسسهپژوهشي و فناوري  مدير(اين قسمت توسط  مبلغ تشويقي
  

  توضيحات  مبلغ تشويقي قابل پرداخت (ريال)  نام و نام خانوادگي نويسنده  رديف

        
      

                    
      

  


  :ضروريشرايط پذيرش مقاله و تذكرات         
ه باشد.رج شدمقاله هايي در طرح تشويقي مقاالت لحاظ خواهند شد كه نام مؤسسه آموزش عالي بهار مشهد به عنوان نشاني محل اشتغال نويسنده در مقاله د.     ١             

  داخلي يا خارجي و علمي ترويجي است.ژوهشي پ -، علمي ISIي، چاپ و منشر شده باشد. منظور از مجله علمي مجالت مي باشد كه در مجله علممقاله اي مشمول طرح تشويقي مقاالت .     ٢  
  .     تكميل اين فرم توسط يكي از نويسندگان مقاله كه عضو هيات علمي، استاد و يا دانشجوي مؤسسه آموزش عالي بهار باشد ضروري است.٣ 
  ار پاداش تعلق مي گيرد و محدوديتي در خصوص تعداد مقاالت ارائه شده وجود ندارد. همچنين مقاالت ارسالي مسترد نمي گردد..    براي هر مقاله فقط يك ب٤ 
  امتياز تعلق خواهد گرفت. از نشود، بخشي.   به مقاله هايي كه به هر نحو يك مقاله كامل محسوب ٥ 
   ارائه شده اند. note-letter-techunical note-rapid publication-Discussion-Short communication-Scientific Report.   مقاله كوتاه، مقاالتي است كه به صورت: ٦ 
  .  اعضاء محترم هيأت علمي كه به افتخار بازنشستگي نائل شده اند نيز مشمول طرح تشويقي خواهند بود.٧ 
  د..  مبلغ تشويقي براساس آيين نامه تشويقي مؤسسه پرداخت ميشو٨ 
  

  

------------------  
  كارشناس پژوهشي مؤسسه

 امضاء و تاريخ


