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 ذٍل فزهبییذ.  جخَاّشوٌذ است دستَرات همتضی جْت پزداخت جبیشُ چبح همبلِ ه ،استچبح گزدیذُ  (FULL TEXTثِ عَر کبهل )           

 : طرح پژيَشی )مبزاد بر تعُد طرح( 

 : ٍاحذ     :        در سبل                                                                                                             :          داًشجَ                               ثب عٌَاى :پبیبن وبمٍ  

 : طرح برين داوشگبَی دارای مجًز 

 ي تبریخ:امضبء متقبضی                                                جبیشُ تعلك ًوی گیزد.پژٍّشی ٍسارتیي -ٍ علوی  ISI-WOSِ همبالت هستمل چبح شذُ در هجالت ثب رتجِ پبییي تز اس ث :  تجظزُ            

 متقبضی : تلفه تمبس                                                                                                                                                                                                                        

 

 ظزات فَق تبییذ ًوی گزددً    ظزات فَق تبییذ هی گزددکبرشٌبس اهَر پژٍّشی ٍاحذ :  ً ًظزیِ

 اهضبء:                                                                                                                                                         دالیل در طَرت عذم تبییذ :                               

 : ظزیِ ارسیبة هتخظض در خظَص اطبلت همبلِ )ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ارسیبة هَرد تبییذ حَسُ هعبًٍت پژٍّشی(ً                               

 : اهضبء                                                                                                                                                                                                      

 اعتببرسىجی   

 : تَضیحبت خیز                    لیث       : هغبثك ثخشٌبهِ ّبی هَجَد جبیشُ تعلك هی گیزد

 )طزفب ثزای اعضبی ّیئت علوی ؼیز علَم پششکی داًشگبُ آساد اسالهی( علوی تزٍیجی دارای رتجِ اس ٍسارتیي - ISIٍ هعتجز خبرجی ؼیز  ISCؼیزٍسارتیي یب ًوبیِ شذُ در  علوی پژٍّشی ٍسارتیي ٍ ISI Listed - ISI WOS - رتجِ هجلِ

 سبیز         عْذُ دار هکبتجبت : هتمبضی ًفز :  ISSNشوبرُ  : ًــبشــز

  : Impact Factor  سبیز -هزثی  -استبدیبر -داًشیبر -: استبد علوی هتمبضیهزتجِ 

 حذ اکثز هجلػ لبثل پزداخت سْن ّز یک اس سبیز ًَیسٌذگبى سْن ًَیسٌذُ هسئَل تعذاد ًَیسٌذُ

علوی تزٍیجی هـجـالت چـبپی 

)طزفب  دارای رتجِ اس ٍسارتیي

ی اعضبی ّیئت علوی ؼیز ثزا

 )علَم پششکی

علوی پژٍّشی هـجـالت چـبپی 

ٍسارتیي ٍ ؼیزٍسارتیي )داًشگبُ 

 ISCآساد اسالهی( یب ًوبیِ شذُ در 

 ISIٍ هعتجز خبرجی ؼیز 

 ـبپیالت چـجـه

 یب الکتزًٍیکی
ISI-Listed 

الت ـجـه

 ی ـبپـچ

یب الکتزًٍیکی 
ISI-WOS 

1 000/000/18 - 000/000/18 

2 000/200/16 00/800/10 000/000/27 

3 000/400/14 000/000/9 000/400/32 

4 000/600/12 000/200/7 000/200/34 

5 000/800/10 000/300/6 000/000/36 

2/0 4/0 7/0 2/1 
 000/000/36  000/400/5 000/000/9 ثیشتز 6ٍ

 

 

 بٍ وبم خدا

  تعُد وبمٍ ............................................................................................................................................................................. ...........       :  شمبرٌ حسبة شبب

 

 یک ًسخِ اس همبلِ را لجل اس چبح ثِ ٍاحذ تحَیل دادُ ام. (ة                          .ایي همبلِ لجال در جبیی ارایِ یب چبح ًشذُ است (الف

 فمظ ًبم کسبًی در همبلِ ثِ عٌَاى ّوکبر ثزدُ شذُ است کِ در تَلیذ ایي همبلِ ًمش ٍ ّوکبری داشتِ اًذ. ج(

 .. .......................................................................................................................................................................................               پست الکتريویکی :

 همبلِ ایٌجبًت ٍجَد ًذارد.( درPlagiarismّیچگًَِ کپی ثزداری ؼیز هجبس، سزلت ادثی یب علوی )( ُ                     توبهی ّشیٌِ ّبی ایي پژٍّش اس ثَدجِ شخظی ثَدُ است ٍ ّیچ داًشگبُ، ًْبد یب سبسهبًی ثَدجِ پژٍّش را تبهیي ًکزدُ است.د( 

 است، ثذٍى لیذ ٍ شزط کلیِ خسبرات داًشگبُ را ججزاى ًوبین.ٍ ایي هَرد سجت تضییع حمَق داًشگبُ آساد اسالهی شذُ  عالٍُ ثز هَارد یبد شذُ در ثبال، هتعْذ هیشَم چٌبًچِ در ّز سهبى هشخض کِ تخلف علوی در همبلِ ایٌجبًت ٍجَد داشتِ ثبشذ ٍ(

  ×  ×  ; ریبل

 

 معبين محترم اداری ي مبلی ياحد

 دستَرالعول ًحَُ تخظیض اعتجبر ثَدجِ پژٍّشی ثِ ًبهجزدُ الذام السم طَرت پذیزد. 1-5دستَر فزهبییذ ًسجت ثِ پزداخت هجلػ فَق الذکز اس هحل ثَدجِ پژٍّشی ردیف  احتزاهبثب سالم، 
 

 يری ياحدآ معبين پژيَش ي فهامضبء                                                                       

 امًرمبلیمدیر محترم 

 هغبثك همزرات الذام شَد. لغفبثب سالم، 

 ياحد معبين اداری ي مبلی امضبء                                                                                                                                          

 محترم حسببداری مسئًل

         ضوي ثزرسی الذام شَد. لغفبثب سالم، 

 مدیر امًر مبلی ياحد امضبء                                                                                                                         

 مسئًل محترم صىديق پژيَش

 لغفب ثزرسی ٍ الذام شَد.، ثب سالم

 مسئًل حسببداری ياحد امضبء                                                                                                                                          

 

 امضبء مدیر امًر پژيَشی

 میلع فرم درخواست استفاده از جایسه چاپ مقاله


