
    حق التاليف تشويقي مقاله چاپ شده و هزينه چاپ مقاله دريافت درخواست  
 (دانشجويان تحصيالت تكميلي)   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو است، نام دانشجو با عالمت ستاره (*) مشخص شود. ،مقاله چاپ شدهكه در صورتيتوجه: 

  فرم در دو نسخه تنظيم و ارسال شود.
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ير محترم گروه مستقلدآموزشي پژوهشي دانشكده/ م معاون محترم 

 شدهتشويق مقاالت چاپ نامهشيوه با مفادمطابق التاليف تشويقي آن عنوان مقاله با مشخصات مندرج در جدول زير كه حق     به پيوست تصوير 
مشخصات مقاالت منتشر شده دركارنامك  گردد.ه منظور استحضار و اقدام مقتضي ارسال ميدر نشريات معتبر بين المللي و داخلي محاسبه شد

  .است شده ثبت پژوهشي اينجانب در سيستم پژوهشي گلستان ـعلمي 

  رديف 
مشخصات مقاله چاپ شده شامل: نام مولفين به ترتيب ذكرشده در 

شماره  ، سال چاپ وشماره مجله عنوان مقاله، نام مجله، مقاله،
  صفحات مقاله
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  مجله

IF  نشريه      
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AIF رشته  
  )(سال انتشار
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مقاله در 
سيستم 
  گلستان 

التاليف يا مبلغ حق
  هزينه چاپ مقاله

  (ريال)
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    جمع كل  

  بانك                      شعبه                        كد       است.            شماره حساب اينجانب براي واريزحق التاليف تشويقي                                       

  تاريخ و امضاء:            :دانشجوي تحصيالت تكميليخانوادگي نام و نام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ... دانشكده/ مدير گروه مستقل پژوهشي- آموزشيمحترم  تمعاون

 مقاالت فوق مورد تاييد است.

 :تاريخ و امضاء                                                                                      :استاد راهنما يخانوادگنام نام و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ت محترم پژوهشي پرديس / دانشكده مستقل ...معاون

و تاييد مقادير شاخص اچ ذكر شده  سيستم پژوهشي گلستاندر پژوهشي مولف  ـ ضمن تاييد ثبت مشخصات مقاالت فوق در كارنامك علمي
  مورد نظر بالمانع است.به استحضار مي رساند پرداخت حق التاليف تشويقي ، در باالي جدول

  :تاريخ و امضاء                        :دانشكده/ مدير گروه مستقل پژوهشي-آموزشيي معاون خانوادگنام نام و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



    حق التاليف تشويقي مقاله چاپ شده و هزينه چاپ مقاله دريافت درخواست  
 (دانشجويان تحصيالت تكميلي)   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو است، نام دانشجو با عالمت ستاره (*) مشخص شود. ،مقاله چاپ شدهكه در صورتيتوجه: 

  فرم در دو نسخه تنظيم و ارسال شود.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   دانشگاه يپژوهش مدير محترم امور

  احتراما ضمن تاييد موارد فوق الذكر به استحضار مي رساند پرداخت حق التاليف تشويقي مقاله / مقاالت مذكور بالمانع است.

  :تاريخ و امضاء                                             مستقل: دانشكده پرديس / خانوادگي معاون پژوهشينام نام و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كارشناس محترم امور پژوهشي

  جهت بررسي و اقدام

  

  :تاريخ و امضاء                                                                                            مدير امور پژوهشي:خانوادگي نام نام و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه

ف تشويقي مقاالت مذكور مورد تاييد است. خواهشمند است دستور پرداخت الزم صادر يريال مربوط به حق التال .....................پرداخت مبلغ ...
  شود.

  :امضاء تاريخ و                                                                             امور پژوهشي: كارشناسخانوادگي نام نام و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عامل محترم امور مالي معاونت پژوهش و فناوري

  لطفا نسبت به پرداخت مبلغ ... در وجه متقاضي اقدام شود.

  :تاريخ و امضاء                                                                                             :معاون پژوهشي خانوادگي نام نام و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه

  به حساب متقاضي واريز شد. ..............................................................به استحضار مي رساند مبلغ ...

  :تاريخ و امضاء                                                                                            عامل مالي پژوهشي:خانوادگي نام نام و


