
  بسمه تعالی

  

  

  

  فرم درخواست حمایت مقاالت چاپی 

  

یا .. ........................................معاونت محترم یا .. ...............................................محترم دانشکده  ریاست

  ......................که مدیریت محترم شبیا........................محترم پژوهشی مرکزتحقیقاتمعاونت

  

با سالم و احترام 

        و سایر همکاران .............................به عنوان نویسنده ..........................باعنایت به چاپ  مقاله اینجانب  

  .............................................................................................................................................................: تحت عنوان

)کپی ایندکس همان شماره ضمیمه  می باشد(......................ایندکس شده در......................................................درمجله 

  ..................................................................................اتیتحقیقازطرحکه..........IFو داراي 

به پیوست مستندات کپی صفحات .  استخراج گردید ه است  ....................................................مرکز   / مصوب دانشکده

ایندکس همان  + محقق درخواست کننده   affilationبه عنوان  اولین چاپ شده با آدرس دقیق دانشگاه 

خواهشمند است دستور ارسال . کپی چکیده مقاله چاپ شده در سایت مربوطه  ارسال می گردد+ شماره از مجله

نامه را صادر نامه فوق به معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه جهت طرح در شورا ي پژوهشی و حمایت مطابق آئین

  .قرار نگرفتم  مالی  اینجانب بابت این مقاله از هیچ شخص یا موسسه اي مورد حمایتالزم به ذکر است . فرمایید

در مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب  بایستی آدرس مرکز تحقیقات یا دانشکده مربوطه  که طرح در  :1تبصره

ندات از طریق همان واحد ارسال گرددمربوطه نیز به همراه مست درخواست حمایت آنجا تصویب شده قید گردد و 

معاونت به عنوان آدرس اول محقق سایت  مندرج دردانشگاه  شرط حمایت از مقاالت ذکر آدرس دقیق ضمنا 

  .درخواست کننده حمایت می باشد

لوم با عنایت به نامه ارسالی ازمعاونت تحقیقات وفناوري وزارت مبنی بر یکسان سازي آدرس دانشگاه ها ع :2بصره ت

دانشـگاه  (دانشـگاه    Affiliation، موضوع اسـتفاده از    4/11/89مصوبه صورتجلسه  8پزشکی و براساس بند 

، مقررگردید اعضاي محترم هیات علمـی ، محققـین ، دانشـجویان وکارکنـان دانشـگاه در      ) علوم پزشکی گلستان 

ارائه شده در کنفرانس ها وهمایش هـاي  دانشگاه در مقاالت چاپ شده یا   Affiliationصورتی می توانند از  

داخلی وخارجی استفاده نمایند که طرح تحقیقاتی مصوب  مربوط به داده هاي ارائه شده وجود داشته  باشد درغیر 

.از چاپ  یا   ارائه ، مجوز معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه اخذ گردد قبلپس ازتدوین و اینصورت بایستی

  

  شمار حساب وتماس 

اء و تاریخامض

  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

معاونت تحقیقات و فناوري


