
  رونوشت

........ جهت درج در سوابق مربوط................دبیرخانه پژوهش ............................................      

دانشکده ................................... جهت استحضار. معاون محترم پژوهشيناب آقای/ سرکار خانم ................................................ ج     

 سمه تعالیب

 تاریخ: ................................                                                                                                              

 :..............................شماره                                                                                                                                            

 ................................. پیوست:                                                                                                           معاونت پژوهش و فناوری 

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

وي رشته با سالم و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ تشویق مقاله علمی پژوهشی اینجانب ...................... دانشج

نشجویی ......................... مقطع ............ ورودي ......... با شماره حساب بانک تجارت ....................................... به شماره دا

........................................ ...................................................................................  و شماره تلفن همراه ................................ تحت عنوان:  ...............

 ...... با نمایه زیر چاپ شده است اقدام گردد.که در تاریخ ................................ در مجله علمی پژوهشی ............................................................

 زشیدگی دانشجو                                                                                                      مدیر گروه آمونام و نام خانوا                               

ط دانشجو امضا، مهر و تاریخ                                             امضاء و تاریخ                                                                                                                  
 مصوب شوراي راهبري  ISCمجالت نمایه شده در                Scopus-SJRمجالت نمایه شده در               ISI-JCRمجالت نمایه شده در  توس

 اشت(                                        مجالت علمی ـ ترویجی نمایه شده وزارتین مجالت علمی ـ پژوهشی نمایه شده وزارتین )علوم و بهد

 تایی( 08نمایه نامه ها و چکیده نامه هاي تخصصی معتبر بین المللی اعالم شده از سوي وزارت علوم )لیست 

 

 نمی باشد تز مستخرج از                                مسنخرج از تز می باشد    :  مقاله

 در صورت مستخرج از تز بودن مقاله ترتیب زیر باید رعایت شود:

ذکر تنها وابستگی دانشگاه لرستان )براي هر دو نفر( درج  با نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله  وبه عنوان نویسنده اول مقاله دانشجو نام        

 الزامی است(  5/08/55)از تاریخ گردیده است.

 یر مقاله چاپ شده ضمیمه است.  تصو 

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

/ خانم ......................... اسناد ارائه شده و آیین نامه مربوطه  پرداخت مبلغ ............................... ریال از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه در وجه  آقابا توجه به   

....... به عنوان مبلغ تشویق چاپ مقاله دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشجوي رشته ................................ مقطع ....................... سال ورود ..............

 ن می باشد.(مجالت علمی در تاریخ .................  قابل پرداخت است.) بر اساس مستندات، تاریخ چاپ مقاله ......... ماه پس از تاریخ دفاع ایشا

 معاون پژوهشی دانشکده                                                                                       کارشناس پژوهشی دانشکده                               

 امضا، مهر و تاریخ                                                                                                                              وتاریخامضاء            

معاون
 ت

پژوهشی دانشکده
 

 حسابداري محترم پژوهش 

ه و تأیید معاون محترم پژوهشی پرداخت مبلغ ..................................................... ریال، مستند به گزارش کارشناس پژوهشی دانشکده، اسناد ارائه شد

 المانع است.دانشکده از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه ب

 کارشناس پژوهشی دانشگاه                                                                           مدیر امور پژوهشی دانشگاه                              

ت پژوهشی دانشگاه
مدیری

 

 تكميلي التتحصي دانشجويان تشويق مبلغ دريافت درخواست

 پژوهشي علمي مقاله چاپ براي

 10 فرم شماره  پژوهش 

 

 


