
 

 
  

 
 تشويقفرم درخواست 

 معتبر علميهمايشهاي /نشريات/مجالتدر  )تأليف يا ترجمه( چاپ شده  كتاب يا مقاله
  

 مديرعامل محترم موسسه كارآفرينان آوا سالمت
 

ذيل را ارسال و اعالم براي مقاله به شرح ذيل ايفاد و مدارك و اطالعات  تشويقبا سالم و احترام، بدينوسيله درخواست خود را مبني بر تخصيص 
 :دارد مي
 ترجمه كتاب تأليف كتاب       مقاله      ترجمه مروري       مقاله         يپژوهشمقاله      :كتاب/مشخصات مقاله -1
         انفرادياسامي نويسندگان به ترتيب( مشترك:( 

 .........................................................................................................................................................................................................................: عنوان
 : همايش/ناشر/نام نشريه                    سال              ماه           روز)شمسي/ميالدي(چاپتاريخ

مجالت ساير  ترويجي      -علمي     پژوهشي  -علمي ISC      )                  :ضريب تاثيرISSN (                 ISI )(شماره سريال 
 تخصصي يساير نشريات علميا                 .دانشگاهنشريات تخصصي ساير    علمي خارجي

      هاي معتبر بين الملليساير پايگاه  Scopus      PubMed           اديپايگاه استن نمايه شده درمقاالت 
 : همايش/ناشر/مجله/نشاني وب سايت نشريه

 
 :مشخصات درخواست كننده -2

                  نام رشته                   مدرك تحصيلي نوع                  سمت                  واحد/مركزشاغل در                   خانوادگي  نام و نام
  تلفن همراه                        تلفن محل كار                       آدرس پست الكترونيكي 

 :مدارك الزم -3
 .در مقاله ذكر شده است "ينان آوا سالمتشاغل در موسسه كارآفر"سال از چاپ آن نگذشته است و نام نويسنده به عنوان  يكاي كه بيش از  مقاله كتاب يااصل يا تصوير -
 تصوير روي جلد صفحه شابك كتاب/ هاپوستر همايش براي مقاالت منتشر شده در همايش) / كه مقاله مورد نظر در آن چاپ شده( جلد نشريهتصوير روي  -
 .در آن ذكر شده باشدموسسه  در شاغلو نام همكار كه عنوان مقاله  رده مجموعه مقاالت همايش به همراه گواهي شركت در همايش با لوح فش) براي مقاالت همايشي(گواهي چاپ مقاله تصوير   -
 

 :نمايم گواهي ميبدينوسيله       اينجانب                          
 .نشده است شده است       چاپ  "شاغل در موسسه كارآفرينان آوا سالمت"با عنوان  مقاله/كتاب اينذيل عنوان درخواست كننده در  -
در صورت مثبت بودن پاسخ، بفرماييد كدام مرجع تقدير كرده .(نشده است شده است   و يا موسسات ديگر تشويق / هادانشگاه/قبالً اين مقاله از سوي موسسه -

  ...): .................................................................و به چه ميزان بوده است
 
            كد بانك                 شعبه  نام بانك                      شهرستان                       :مشخصات بانكي -4
 تاريخ                امضاء                              نام و نام خانوادگي                                                          شماره حساب  

 
 دبير محترم كميته تحليل از برگزيدگان آوا سالمت

 تاريخ            امضاء                        مديرعامل                                                           جهت بررسي و اعالم نظر
 

  مدير عامل محترم موسسه كارآفرينان آوا سالمت
طبق مقررات در كميته تجليل از كارآفرينان آوا سالمت بررسي و                                                            با عنوان  كتاب/به مقالهبا سالم،     
 .باشد  ريال مي               معادل   تشويقامتياز تعلق گرفت و مبلغ                     برابر  موسسهي جار

 تاريخ              امضاء                          :آوا سالمت دبير كميته تجليل از برگزيدگان                        
 

  موسسه كارآفرينان آوا سالمتمدير محترم مالي  
 تشويقريال ............................................................................. ...............................ريال به حروف ............................ لطفاً، دستور فرمائيد مبلغ به عدد  

 .واريز نمايند................................................... خانم / مقاله را به حساب آقاي 
 

 تاريخ                 امضاء                فردي علي :مديرعامل موسسه كارآفرينان آوا سالمتخانوادگي  نام و نام            
 

 .جهت اطالع                                   جناب آقاي / سركار خانم : رونوشت
  .دبيرخانه كميته تجليل از برگزيدگان آوا سالمت -

  :شماره ثبت در دبيرخانه موسسه2مارهفرم ش
  :تاريخ ثبت درخواست

 ندارد دارد     : پيوست


