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 بسمه تعالي

شت، ردمان  و آموزش زپشکي، معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهدا

 دبيرخاهن کميسيون نشريات علوم زپشکي کشور
 

سسهه  ؤبهه اماهاي بهاالن يق مقهام م    کهه   «موافقت اصولي» اعطايشده در ذيل، به پيوست نامه درخواست الزم است پاسخ موارد خواسته

 رسيده است، به دبي خانه کميسيون نش يات علوم پزشکي کشور ارسال گ دد. متقاضي

  نام نش يه به فارسي: -1

  نام نش يه به انگليسي: -2

  صاحب امتياز نش يه: -3

  ن نيب انتشار نش يه: -4

  زمينه )حيطه نش يه(: -5

 

  ض ورت انتشار نش يه: -6

 

  اهداف نش يه: -7

 

 مخاطبيق نش يه:  -8

 

  الملليبيق   کشوري    استاني: گست ه نوزيع نش يه -9

  انگليسي -فارسي  فارسي  فارسي -انگليسي  زبان نش يه: انگليسي -10

  چاپي و الکت ونيکي  الکت ونيکي    نوع نش يه: چاپي -11

  محل چاپ نش يه:-12

 

  محل دفت  نش يه: -13

 

 : دفت  نش يه اطالعات نماس -14

  نلفق:

 نماب :

 : )ايميل( الکت ونيکي ستپ

 آدرس پستي:
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 امکانات موجود در دفت  نش يه: -15

 

 

  انتشار نش يه:ميق بودجه موردنياز ب اي أمحل ن -16

 ب اي نش يات نخصصي(:) هاي همکارمشخصات انجمق يا انجمق -17

 

 د:نکه ممکق است در ارزيابي نش يه نقش داشته باش يساي  اطالعان -18

 

 

 درج شود: ذيلت نح ي يه نش يه در جدول أو اعااي هي ،مشخصات مدي  مسئول، س دبي  -19

 دانشگاه محل خدمت علميرنبه  نام و نام خانوادگي رديف
نعداد مقاالت در 

 *سه سال گذشته

عاويت در ساي  

 **نش يات
 مالحظات

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
هاي معتبر نامهشده در نمايهنشريات خارجي نمايه در و يا ،پژوهشي -داخلي داراي رتبه علميمنظور از مقاالت، مقاالتي است که در نشريات *

 المللي؛ چاپ شده است.بين
پژوهشي داخلي  -عنوان سردبير يا عضو هيأت تحريريه در نشريات داراي رتبه علميمنظور از عضويت در ساير نشريات، عضويت فعلي به**

 موجود است. https://journals.research.ac.irبا آدرس سايت وبباشدکه ليست آن در مي

 

 

https://journals.research.ac.ir/


Page 3 of 3 

 :هاي متقاضي()مخصوص دانشگاههستند سسه که م نبط با موضوع نش يه ؤهاي نخصصي موجود درآن مرشته -20

 

  ت علمي م نبط با موضوع نش يه:أنعداد اعااي هي -21

  :نعداد دانشجويان م نبط با موضوع نش يه -22

 

 

 نام رشته

 نعداد هيأت علمي
 نعداد دانشجو به نفکيک نوع رشته

نخصص فوق

 و فلوشيپ

 نخصص

 دستياري()

اي دکت ي ح فه

پزشکي، )

دندانپزشکي، 

 داروسازي(

PhD 
کارشناسي 

 ارشد

کارشناسي و 

 دانشجو ديپلمفوق
ت أهي

 علمي

         
         
         
         


