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ی  عا  ه 

 فرم درخواست پاداش چاپ مقاله در مجالت معتبر
چنین صویر متن کامل مقاله چاپ شده و همکامل تکمیل و به همراه تبه طور فرم حاضر را  4تا  1شمند است بندهاي هخوا

اییـد. دانشـگاه ارسـال نممدیریت پژوهشی هاي معتبر (تنها در صورت نمایه شدن) به نامهمستندات ایندکس شدن مقاله در نمایه
  گردد.مقاله مورد نظر نمایه نشده محسوب می ،ایندکس شدن مقاله از سوي متقاضی تهی است در صورت عدم ارائه مستندابدی
  : مشخصات نویسنده مسئول1

  ............................نام: ............................. نام خانوادگی: ..................................... باالترین مدرك تحصیلی: ........
   دانشجو               کارمند           شغل:     عضو هیات علمی 

  .......................... :تلفن ..........آدرس محل کار: ...............................................................................................................
  آدرس پست الکترونیکی:                                                       

  
  : مشخصات مقاله و مجله 2

.................................................. ........................عنوان مقاله: .............................................................................................................
...................................................................  

  ........................................ نام کامل مجله:
  صفحات: شماره: ................... .....سال: ................................................ دوره: .....................

  شود؟ هاي معتبر زیر ایندکس مینامههاي اطالعاتی و نمایهدر کدامیک از بانکمقاله 
 ISI WOS ..........) =IF        ( Index medicus, PubMed, Medline       

Embase       Scopus   
Chemical Abs     Biological Abs   

 اطالعاتیتی که مقاله فعلی در بانک در صور Medline  یاISI در سال جاري  شماباشد، این چندمین مقاله ایندکس می
  باشد.ایندکس می ISIیا  Medline اطالعاتیباشد که در بانک می
 (نام ببرید) ........................................ هاي معتبرنامهسایر بانکهاي اطالعاتی و نمایه.......................  
  مجالت معتبر خارجی یا علمی پژوهشی داخلی ایندکس نشده  

  نوع مقاله: 
Short/Brief/Rapid Communication     Review Article               Original Article   

Letter to editor                     Case Report  و غیره ................  
   مقاله : زبان
                     انگلیسی                  فارسی ............................................ (نام ببرید) سایر زبانها  
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  ( با نظر نویسنده مسئول و نویسنده اول) التحریران از حقگنویسند  : سهم3
  ذکر شود) دقیقاًیک  (سهم هر سایر نویسندگان  مسئول  اول  رتبه نویسنده

        درصد سهم
        شماره حساب

        نام بانک
       شماره شبا

  .گیردالتحریر فقط به اعضاي دانشگاه علوم پزشکی سمنان به نسبت مشارکت در نوشتن مقاله تعلق میحق *
     .صورتی که حساب بانک ملت باشد شماره شبا ضروري نیست ** در

  : تعهدات نویسنده مسئول4
باشد و اینجانبان قبالً بابت شوم کلیه اطالعات فوق صحیح می...................... متعهد میاینجانب ..............................................

در  کلیه نویسندگان مقاله ایم. ضمناًچاپ مقاله حاضر (چاپ شده به زبان حاضر یا زبان دیگر) از دانشگاه پاداش دریافت نکرده
  اند. زمینه چگونگی دریافت و تقسیم پاداش با یکدیگر توافق نموده

  امضاء                        تاریخ:  
  

  : تأیید توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه5
 ،باشدنویسنده مسئول مقاله می متقاضی پاداش.  
 تحقیقـات و فنـاوري وزارت متبـوع) ارائـه شـده  مقاله قبل از رنکینگ معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه (از طرف معاونـت

  ست.ا
 نام صحیح دانشگاه علـوم پزشـکی سـمنان (Semnan University of Medical Sciences)  بـه عنـوان آدرس

  نویسنده در مقاله درج شده است. 
 ًپرداخت نشده است.  پاداش این مقاله قبال  
 باشد.مقاله تکراري نمی  
 بـه عنـوان وي اینـدکس شـده  و .............. مقالـه ایندکس شده اسـت ................... نامه معتبراتی/نمایهمقاله در بانک اطالع

   باشد.میشمسی در سال جاري  ISIیا  Medlineدر نویسنده اول یا مسئول 
 مقاله در مجالت معتبر خارجی ایندکس نشده چاپ شده است.  
 ایندکس نشده چاپ شده است مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی.  
 باشد.یید میأمقاله از نوع .................................................... مورد ت  
 نامه دانشجویی است که قبل از دفاع منتشر شده است.مقاله منتج از پایان 

 شده است. قید ،»استخراج شده است ............ دانشجویی آقا/خانم نامهمقاله از پایان«متن مقاله جمله  در 
.................................. بابت پاداش چـاپ مقالـه فـوق بـه سـرکار خانم/آقـاي  پرداخت مبلغ در تاریخ ..........................

  .............................................................. تایید گردید. 
  مدیر پژوهشی دانشگاه                                                                                                                                                            

  


