تاریخ:
شماره:

بطوَ تعبلی

فرم درخْاضت پبداظ چبپ هقبلَ
خْاُشوٌذ اضت فرم حبضر را بطْر کبهل تکویل ًوْدٍ ّ بَ ُوراٍ تصْیر هتي کبهل هقبلَ چبپ شذٍ ّ ُوچٌیي
هطتٌذات ایٌذکص شذى هقبلَ در ًوبیَ ًبهَ ُبی هعتبر( در صْرت ًوبیَ شذى) بَ هعبًّت پژُّشی داًشگبٍ ارضبل ًوبئیذ.
 - 1هشخصبت ًْیطٌذٍ

ًبم................:

ًبم خبًْادگی.............................

شغل :عضْ ُیئت علوی
هرتجَ ًْیطٌدگی.................... :

رشتَ ّ هدرک تذصیلی...................

کبرهٌد
ًْیطٌدٍ هطئْل:

داًشجْ
خیر

ثلی

آدرش هذل نار.................................................................كد هلي........................................................:
تلفي .......................................................:آدرش پطت الکترًّیک........................................................ :
شوبرٍ دطبة جبري ُوراٍ ثبًک رفبٍ .....................................:
-2هشخصبت هقبلَ ّ هجلَ

عٌْاى هقبلَ................................................................................................................ ........:
........................................................................................................................... ...............
ًبم هجلَ  .................................... .....................................:ضبل  .................. :دّرٍ............... :
شوبرٍ .......................... :صفحبت ............. .....................................:هیساى  IFهجلَ...................:
هقبلَ در کذاهیک از ببًکِبی اطالعبتی ّ ًوبیَ ًبهَ
ُبی زیر ًوبیَ شذٍ اضت:
ISI
Pub med, Medline
Biological abstract
Chemical abstract
Scopus
ISC
Embase
ضبیر ًوبیَ ًبهَ ُبی هعتبر

هجالت خبرجی ایٌذکص ًشذٍ
هجالت داخلی ایٌذکص ًشذٍ
هجالت الکترًّیکی داخلی
هجالت الکترًّیکی ایٌذکص ًشذٍ خبرجی

زببى هقبلَ:

اًگلیطی
فبرضی
ضبیر زببى ُب( ًبم ببریذ):

ًْع هقبلَ:
Original article
Review article
Case report, research letter
Letter to editor
Short communication

هقبلَ هٌتج از:
پبیبى ًبهَ
طرح چٌذ هرکسی داخلی
طرح چٌذ هرکسی خبرجی

 - 3تعِذات ًْیطٌذٍ

ایٌجبًت  ..................................هتعِد هی شْم کلیَ اطالعبت فْق صذیخ هی ثبشد ّ ایٌجبًت لجال ثبثت چبپ همبلَ
دبضر از داًشگبٍ پبداظ دریبفت ًکردٍ ام .در ضوي کلیَ ًْیطٌدگبى همبلَ در زهیٌَ چگًْگی دریبفت ّ تمطین پبداظ
ثب یکدیگر تْافك ًوْدٍ اًد.

اهضبء

تبریخ:

لطفب در ایي قطوت چیسی ًٌْیطیذ.هتمبضی پبداظًْ ،یطٌدٍ هطئْل همبلَ هی ثبشد.
هتمبضی پبداظًْ ،یطٌدٍ اّل همبلَ هی ثبشد
هتمبضی پبداظ ًْیطٌدٍ دیگری غیر از ًْیطٌدٍ هطئْل ّ ًفر اّل هی ثبشد.
ًبم داًشگبٍ علْم پسشکی ُرهسگبى ثَ عٌْاى آدرش ًْیطٌدٍ در همبلَ درج شدٍ اضت.
ًبم هراکس تذمیمبتی ثَ عٌْاى آدرش ًْیطٌدٍ در همبلَ درج شدٍ اضت
پبداظ ایي همبلَ لجال پرداخت ًشدٍ اضت.
همبلَ در ًوبیَ ًبهَ ...........................ایٌدکص شدٍ اضت.
همبلَ در هجالت هعتجر خبرجی ایٌدکص ًشدٍ چبپ شدٍ اضت
همبلَ در هجالت الکترًّیکی خبرجی ایٌدکص شدٍ هٌتشر شدٍ اضت.
همبلَ از ًْع ....................هْرد تبیید هی ثبشد.
همبلَ هٌتج از پبیبى ًبهَ هی ثبشد
همبلَ هٌتج از طرح چٌد هرکسی خبرجی هی ثبشد.
همبلَ هٌتج از طرح چٌد هرکسی داخلی هی ثبشد.

همبلَ فْق در تبریخ ............هْرد ثررضی لرار گرفت ّ پرداخت هجلغ  .........................................ثَ عٌْاى پبداظ چبپ ایي
همبلَ

ثَ ضرکبر خبًن /جٌبة آلبی  ...............................هْرد تبیید هی ثبشد .
کبرشٌبش هطئْل هقبالت

هطئْل هذترم دطبثداری در صْرت تبهیي اعتجبر هٌبضت پرداخت گردد.

دکتر عبذالعظین ًجبتی زادٍ
هعبّى تحقیقبت ّ فٌآّری

