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 اعتبارسنجی   

 : توضیحات خیر                    لیب       : مطابق بخشنامه های موجود جایزه تعلق می گیرد
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علمی ترویجی مـجـالت چـاپی 

)صرفا  دارای رتبه از وزارتین

ی اعضای هیئت علمی غیر برا

 )علوم پزشکی

علمی پژوهشی مـجـالت چـاپی 

وزارتین و غیروزارتین )دانشگاه 

 ISCآزاد اسالمی( یا نمایه شده در 

 ISIو معتبر خارجی غیر 

 ـاپیالت چـجـم

 یا الکترونیکی
ISI-Listed 

الت ـجـم

 ی ـاپـچ

یا الکترونیکی 
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 
 000/000/36 000/004/5≥ 000/000/9 بیشتر و6

 

 

 به نام خدا

  تعهد نامه ............................................................................................................................................................................. ...........       :  شماره حساب شبا

 

 یک نسخه از مقاله را قبل از چاپ به واحد تحویل داده ام. (ب                          .این مقاله قبال در جایی ارایه یا چاپ نشده است (الف

 فقط نام کسانی در مقاله به عنوان همکار برده شده است که در تولید این مقاله نقش و همکاری داشته اند. ج(

 .. .......................................................................................................................................................................................               پست الکترونیکی :

 مقاله اینجانب وجود ندارد.( درPlagiarismهیچگونه کپی برداری غیر مجاز، سرقت ادبی یا علمی )( ه                     تمامی هزینه های این پژوهش از بودجه شخصی بوده است و هیچ دانشگاه، نهاد یا سازمانی بودجه پژوهش را تامین نکرده است.د( 

 است، بدون قید و شرط کلیه خسارات دانشگاه را جبران نمایم.و این مورد سبب تضییع حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شده  عالوه بر موارد یاد شده در باال، متعهد میشوم چنانچه در هر زمان مشخص که تخلف علمی در مقاله اینجانب وجود داشته باشد و(

  ×  ×  = ریال

 

 معاون محترم اداری و مالی واحد

 دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار بودجه پژوهشی به نامبرده اقدام الزم صورت پذیرد. 1-5دستور فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ فوق الذکر از محل بودجه پژوهشی ردیف  احترامابا سالم، 
 

 وری واحدآ معاون پژوهش و فنامضاء                                                                       

 امورمالیمدیر محترم 

 مطابق مقررات اقدام شود. لطفابا سالم، 

 واحد معاون اداری و مالی امضاء                                                                                                                                          

 محترم حسابداری مسئول

         ضمن بررسی اقدام شود. لطفابا سالم، 

 مدیر امور مالی واحد امضاء                                                                                                                         

 مسئول محترم صندوق پژوهش

 لطفا بررسی و اقدام شود.، با سالم

 مسئول حسابداری واحد امضاء                                                                                                                                          

 

 امضاء مدیر امور پژوهشی

 میلع فرم درخواست استفاده از جایزه چاپ مقاله


