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 مقاالت(نويسندگان ت علمي )ئي به اعضاي هيفرم پرداخت تشويق

 ..........................معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده

 با سالم؛

 / اينجانبان چاپ شده اينجانب(، مقاالت ISIداراي نمايه  اول مقاالت )کپي صفحهپيوست  رساند، برابر مستنداتاحتراما به استحضار مي

 مندي از آيين نامه پرداخت تشويقي تاييد گردد. در سيستم گلستان بارگذاري شده است. خواهشمند است مراتب جهت بهره

 نويسندگانتعداد  نويسنده رديف (3و  2، 1)نوع مقاله  IF MIF تاريخ چاپ کد مقاله در گلستان

       

       

       

       

 نام و نام خانوادگي                                                                     امضاء/تاريخ                                    

 ت علمي نويسنده مقالهئعضو يا اعضاي هي                

 

 معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه 

 با سالم؛

 29/10/98مصوب )ت علمي ئضاي هيعپرداخت تشويقي به انامه کليه مراتب فوق الذکر مورد تأييد است. خواهشمند است بر اساس شيوه

 (، دستور مقتضي جهت پرداخت به ايشان صادر فرماييد. دانشگاه امناهيئت 

 معاون پژوهشي و فناوري دانشكده                         امضاء/ تاريخ                    

 

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه 

 با سالم؛

رسال . مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضي ااستضمن تأييد موارد فوق، مبلغ تشويقي ايشان مبلغ ................................ ريال 

 د.شومي

 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه                          امضاء/ تاريخ                                          

 

 نکات قابل توجه در تکميل و ارسال فرم : 

  نامه دانشجوي کارشناسي ارشد ( مستخرج از پايان1مقاله نوع 

 دکتري )مقاله سوم به بعد(دانشجوي مستخرج از رساله ( 2مقاله نوع 

 رساله دکتري يا نامه دانشجوي کارشناسي ارشد( غير مستخرج از پايان3مقاله نوع 

  شود. پيوستدر صورتيکه مقاله مستخرج از رساله دکتري باشد بايستي کپي صفحه اول مقاله اول و دوم دانشجو نيز 

  شود. پيوستباشد بايستي کپي صفحه اول مقاله اول نيز  رساله دکتري يا نامهغير مستخرج از پاياندر صورتيکه مقاله 
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 (و تجاري سازي اختراعاتکنندگان ت علمي )ثبت فرم پرداخت تشويقي به اعضاي هيئ

 ..........................معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده

 با سالم؛

اختراعات  سازيتجاري /شدهاختراعات ثبت ، (سازيتجاري /)کپي ثبت اختراعاتپيوست  رساند، برابر مستنداتاحتراما به استحضار مي

 نامه پرداخت تشويقي تاييد گردد. مندي از آييندر سيستم گلستان بارگذاري شده است. خواهشمند است مراتب جهت بهرهاينجانب 

 

 ثبت کننده رديف سازمان تاييد کننده تاريخ ثبت کد اختراع در گلستان
تعداد ثبت 

 کنندگان
 توضيح

      

      

      

      

                  

 امضاء/تاريخ                          نام و نام خانوادگي                                                                           

 علميت عضو يا اعضاي هيئ                                 

 اختراع تجاري سازي / ثبت کننده اختراع                        

 

 معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه 

 با سالم؛

 29/10/98مصوب )ت علمي ئضاي هيعپرداخت تشويقي به انامه کليه مراتب فوق الذکر مورد تأييد است. خواهشمند است بر اساس شيوه

 ، دستور مقتضي جهت پرداخت به ايشان صادر فرماييد. (دانشگاه امناهيئت 

 

 معاون پژوهشي و فناوري دانشكده                         امضاء/ تاريخ                    

 

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه 

 با سالم؛

. مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضي ارسال استضمن تأييد موارد فوق، مبلغ تشويقي ايشان مبلغ ................................ ريال 

 د.شومي

 

 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه                          امضاء/ تاريخ                                          

 
 


