فرم شماره  4ب

فرم درخواست تشویق برای مقالههای چاپ شده در نشریات معتبر علمی برای سایر افراد
با سالم و احترام ،بدينوسيله درخواست خود را مبني بر تخصيص تشويق براي مقاله به شرح ذيل ايفاد و مدارك و اطالعات ذيل را ارسال و
اعالم ميدارد:
 -1مشخصات مقاله:
مشترك
انفرادي
عنوان...........................................................................................................................................................................................................................
تاريخچاپ(ميالدي/شمسي)روز..................ماه...................سال..........................نام نشريه.......................................................................................
علمي -ترويجي  مجالت علمي خارجي 
علمي -پژوهشي
  ISIشماره سريال (ISC .................................. )ISSN
نشريه Science
نشريات تخصصي دانشگاه  نشريه  Nature
يا ساير پايگاههاي معتبر بين المللي 
 Scopus
مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي  Web of Science
 -2مشخصات نويسنده مقاله:
نام و نامخانوادگي  .............................عضو هيئت علمي دانشگاه  .............................دانشجوي دانشگاه ........................کارمند مدرس مدعو
استان  ...............................مرکز/واحد ..............................نوع مدرك تحصيلي .................................نام رشته ...................آدرس پست الكترونيكي
 ....................................تلفن محل کار  ........................تلفن منزل  .......................تلفن همراه ..........................................
 -3مدارك الزم:
 -اصل يا تصوير مقالهاي که بيش از دو سال از چاپ آن نگذشته باشد و به نام دانشگاه پيام نور به چاپ رسيده باشد.

 تصوير روي جلد نشريه تصويرفهرست نشريه که عنوان مقاله عضو در آن ذکر شده باشد. تصوير حكم کارگزيني نويسندگاني که عضو هيات علمي ساير دانشگاهها هستند.گواهی مینمایم:
 شده است  نشده است.
 -قبالً اين مقاله از سوي دانشگاه تشويق

 -4مشخصات بانكی:
نام بانك  .....................شهرستان  ...................شعبه  .................کد بانك  ............................شماره حساب ......................................................
نام و نام خانوادگی  ............................................امضاء

تاریخ

مدیر محترم اداره پژوهشی و كارآفرینی
جهت بررسي و اعالم نظر

تاریخ

نام و نامخانوادگی رئيس شورای پژوهشی  .........................امضاء

رئيس محترم شورای پژوهشی
با سالم ،به مقاله با عنوان ......................................................................................................................................................................................
ثبت شده به شماره  ...............مورخ  .................طبق مقررات جاري دانشگاه برابر

امتياز تعلق گرفت و مبلغ تشويق معادل

 ...........................ريال ميباشد.
تاریخ

نام ونام خانوادگی مدیر اداره پژوهشی و كارآفرینی  ...................................................امضاء

مدیر محترم مالی استان
لطفاً ،دستور فرمائيد مبلغ به عدد  ........................................ريال به حروف  .................................................................ريال تشويق مقاله را به
حساب آقاي /خانم  ...................................................واريز نمايند.
نام و نامخانوادگی رئيس شورای پژوهشی  ................................................امضاء
رونوشت :سرکار خانم  /جناب آقاي  ...............................................................جهت اطالع
 -دفتر شوراي پژوهشي استان

تاریخ

