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ويان تحصيالت تشويق دانشج مبلغ فرم درخواست دريافت

 مقاله تكميلي براي چاپ

 

  معاون محترم پژوهشی دانشکده ...........................................

............................... به شماره دانشجویی رشته دانشجوي  اینجانب ...................... لهمقا یبا سالم و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت تشویق

 در تاریخ ................................که ..................................... ........................... از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه،  با عنوان  ورودي ......... ...... مقطع .............................

 گردد. اقدام چاپ شده استبا نمایه ذیل  .............................................................................................علمی ...... در مجله

 امضاي مدیر گروه                                                                                امضاء دانشجو و  نام و نام خانوادگی                               

  ISCمصوب شوراي راهبري  ISCمجالت نمایه شده در                   Scopus-SJRمجالت نمایه شده در                  ISI-JCRنمایه شده در  مجالت

در نمایه نامه ها و چکیده کس شده خارجی ایند مقاالت چاپ شده                                            مجالت علمی ـ پژوهشی نمایه شده وزارتین )علوم و بهداشت( 

 ( و نمایه نامه ها و چکیده نامه هاي تخصصی معتبر بین المللی اعالم شده از سوي وزارت علوم ISI-WoSنامه هاي استنادي )

 

 .درج گردیده است (براي هر دو نفر) ناول مقاله با ذکر تنها وابستگی دانشگاه لرستا یسندهنوهیأت علمی دانشگاه لرستان به عنوان عضو دانشجو یا نام        

    .  استتصویر مقاله چاپ شده ضمیمه        

ط دانشجو
 توس

 مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه. . . . . . . . . . . . . . . . 

 رشته .... دانشجوي....................آقا/ خانم . در وجه  اعتبار پژوهشی دانشگاه........ ریال از محل ...........لغ ........مبپرداخت  با توجه به اسناد ارائه شده و آیین نامه مربوطه   

به عنوان مبلغ تشویقی چاپ مقاله دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مجالت علمی در تاریخ ................................ مقطع ....................... سال ورود ..................... 

 .استقابل پرداخت ........................ 

 پژوهشی دانشکدهمعاون                                               امضاء( و )نام و نام خانوادگی  دانشکدهکارشناس پژوهشی                                

 معاون پژوهشی دانشکده

 حسابداري محترم پژوهش 

 و اسناد ارائه شده از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه بالمانع است. یپرداخت مبلغ ذکر شده در بند فوق، مستند به گزارش کارشناس پژوهش

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه                                                                           کارشناس پژوهشی دانشگاه                              

 امور پژوهشی دانشگاه

 رونوشت:

 دبیرخانه پژوهش .................................................................... جهت درج در سوابق مربوطه. -

 دانشکده ................................... جهت استحضار. معاون محترم پژوهشی............................. ناب آقاي/ سرکار خانم ...................ج -


