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فزم درخَاست عضَیت در تاضگاُ پضٍّطگزاى جَاى
الف) اعالعات عوَهی:
ًبم:

ً Surname:بم پذس:

ً Name:بم خبًَادگی:

ؿوبسُ ؿٌبػٌبهِ:

ًبم هؼتعبس:

کذ هلی:

هحل تَلذ:

تبسیخ تَلذ:

اػتبى هحل ػکًَت:

ؿْش هحل ػکًَت:

تلفي هٌضل:

تلفي ّوشاُ:

ؿوبسُ ًوبثش :

ٍضعیت تبّل:

دیي ٍ هزّت:
:2

آدسع پؼت الکتشًٍیکی(:1 )E-mail
آدسع هحل ػکًَت:
آدسع کبهل هکبتجبت پؼتی:
کذ پؼتی(  11سقوی):

ؿغل:

تلفي هحل کبس:

آدسع کبهل هحل کبس:
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ب) سَاتق تحصیلی تِ تزتیة :
هذسک تحصیلی

سؿتِ/گشایؾ

داًـگبُ هحل تحصیل  /هشکض آهَصؿی

ؿْش هحل
تحصیل

ػبل ػبل
ؿشٍع پبیبى

هعذل
کل

دیپلن
کبسداًی
کبسؿٌبػی ًبپیَػتِ
کبسؿٌبػی
عٌَاى پایاى ًاهِ
ثِ فبسػی:

ثِ التیي:
کبسؿٌبػی اسؿذ
عٌَاى پایاى ًاهِ
ثِ فبسػی:

ثِ التیي:
دکتشی حشفِ ای
عٌَاى پبیبى ًبهِ
ثِ فبسػی:

ثِ التیي:
دکتشی تخصصی
عٌَاى پایاى ًاهِ
ثِ فبسػی:

ثِ التیي:
هذاسک هَسد ًیبص  - :گَاّی فشاغت اص تحصیل /گَاّی اؿتغبل ثِ تحصیل (ؿبهل تعذاد ٍاحذ گزساًذُ ثِ ّوشاُ هعذل)
 سیض ًوشات تبئیذ ؿذُ تصَیش صفحبت جلذ پبیبى ًبهِ ٍ خالصِ پبیبى ًبهِ ثِ فبسػی ٍ التیي3
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هتقبضی هحتشم لغفب دس صَستیکِ حبئض ّشیک اص ثٌذّبی ریل ّؼتیذ ،ثش سٍی آى کلیک کشدُ ٍ پغ اص تبئیذ ًؼجت ثِ تکویل جذاٍل
اعالعبتی هشثَط کِ ثِ ًوبیؾ گزاؿتِ هی ؿَد ،اقذام ًوبئیذ  .دس ضوي الصم ثِ یبدآٍسی هی ثبؿذ کِ دس پبیبى ّش ثٌذ اًتخبة ؿذُ
هذاسک ثِ صَست کبهل ثب فشهت  (Pdf) Portable Document Formatضویوِ گشدد .اضبفِ هی ًوبیذ کِ اص اعتجبس ّش یک اص هذاسک
اسػبلیً ،جبیؼتی دٍ ػبل گزؿتِ ثبؿذّ .وچٌیي دس صَستیکِ دس یک ثٌذ ثیؾ اص یک هَسد فعبلیت داؿتِ ایذ ،لغفب هجذدا ثِ صَست
هجضا ّوبى ثٌذ سا تکویل ًوبئیذ.
ؿشائظ عضَیت یکی اص هَاسد صیش هی ثبؿذ:
)1داًص آهَساى هوتاس

 )2تزگشیذگاى هساتقات علوی ٍ الوپیادّا

) 4دارًذگاى رتثِ تاال در آسهَى سزاسزی داًطگاُ
ً)6فزات تزگشیذُ در رضتِ ّای علَم پشضکی
)8رتثِ اٍل فارغ التحصیلی

 )5دارًذگاى هعذل تاال
ً)7فزات اٍل آسهَى ٍرٍدی دکتزی تخصصی

)9رتثِ اٍل ٍرٍدی در هقغع کارضٌاسی ارضذ

)11دارًذگاى هقاالت چاج ضذُ در ًطزیات
)13تزگشیذگاى جطٌَارُ ّاٍ هساتقات رسوی کطَر

)3تزگشیذگاى آثار ٌّزی

)11دارًذگاى هقاالت(ّوایص/سویٌار/کٌگزُ ٍ)..

)12دارًذگاى اثز پضٍّطی تزجستِ
)14دارًذگاى اختزاع یا کطف

)15دارًذگاى درجِ اجتْاد

)16تالیفات

)17حائشیي هقام در هساتقات تیي الوللی قزآى
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ج) ٍیظگی ّبی علوی ٍ پظٍّـی
حبئض کذام ثٌذ ؿشایظ احشاص عضَیت دس ثبؿگبُ هی ثبؿیذ؟ تَضیح دّیذ( .جذاٍل ریل هی تَاًذ هکول تَضیحبت ؿوب ثبؿذ)

)1داًص آهَساى هوتاس
سال تحصیلی:

هعذل کل:

سال تحصیلی تعذی:

هعذل کل:

سال تحصیلی:

خیز

رتثِ اٍل :آری

هذاسک هَسد ًیبص :کبسًبهِ پبیبى تحصیل دس دٍ ػبل هتَالی تحصیلی یب گَاّی تبئیذ ؿذُ ستجِ اٍل دس یک پبیِ تحصیلی دس دثیشػتبًْب ٍ هشاکض
پیؾ داًـگبّی ػوب

 )2تزگشیذگاى هساتقات علوی ٍ الوپیادّا
عٌَاى هساتقِ یا الوپیاد:
هقام :اٍل
هقغع:

دٍم
داًص آهَسی

سَم
داًطجَیی

سغح تزگشاری :استاًی یا کطَری یا تیي الوللی (اًتخاب ًوائیذ)
ًام هحل تزگشاری :
سال تزگشاری هساتقِ ٍ کسة هقام :

-ػبیش

هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ؿشکت -گَاّی ستجِ  -گَاّی تبئیذ ستجِ اص هشکض ریصالح

)3تزگشیذگاى آثار ٌّزی
عٌَاى اثز:
ًَع اثزً :قاضی

ادتی

هَسیقی

ًام تثزیذ

سایز

هحل اجزا:
هزجع تائیذ کٌٌذُ:
هزاجع استفادُ کٌٌذُ:
ًتایج حاصل:

هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی هشثَط ثِ ًَع اثش

 -گَاّی تبئیذ اص هشکض ریصالح

-ػبیش

)4دارًذگاى رتثِ تاال در آسهَى سزاسزی داًطگاُ
رتثِ:
سال کسة رتثِ:
گزٍُ آسهایطی:
رضتِ/گزایص:
هقغع :کارضٌاسی یا دکتزی حزفِ ای (اًتخاب کٌیذ)
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ستجِ کؼت ؿذُ اص هشکض ریصالح
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 )5دارًذگاى هعذل تاال
گزٍُ آسهایطی( :اًتخاب ًوائیذ)
علَم اًساًی ٍ ٌّز

علَم پشضکی

ًیوسال تحصیلی:1

علَم پایِ

کطاٍرسی/هٌاتع عثیعی/داهپشضکی

تعذاد ٍاحذ گذراًذُ:

ًیوسال تحصیلی:2

فٌی ٍ هٌْذسی

هعذل :
هعذل :

تعذاد ٍاحذ گذراًذُ:

هذاسک هَسد ًیبص- :سیض ًوشات/هعذل تبئیذ ؿذُ دٍ ًیوؼبل تحصیلی یب گَاّی اؿتغبل ثِ تحصیل کِ ثِ عَس هـخص دٍ ًیوؼبل،تعذاد ٍاحذ گزساًذُ ٍ هعذل دس آى رکش گضدیذُ
ثبؿذ

ً) 6فزات تزگشیذُ در رضتِ ّای علَم پشضکی
رضتِ تحصیلی:

رتثِ اٍل اهتحاى جاهع علَم پایِ:آری

رضتِ تحصیلی:

رتثِ اٍل تزد تخصصی :آری

رضتِ تحصیلی:

رتثِ اهتحاى ٍرٍدی دٍرُ دستیاری :اٍل

رضتِ تحصیلی(پیزاپشضکی):

خیز

رتثِ اٍل اهتحاى جاهع پزی اًتزًی :آری

خیز

خیز

رتثِ اٍل اهتحاى جاهع :آری

دٍم

سَم

خیز

هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ستجِ اص هشاکض ریصالح

ً)7فزات اٍل آسهَى ٍرٍدی دکتزی تخصصی
رضتِ تحصیلی:
سال کسة رتثِ :
ًام هؤسسِ آهَسش عالی:
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ستجِ اص هشاکض ریصالح

)8رتثِ اٍل فارغ التحصیلی
رضتِ تحصیلی:
سال فارغ التحصیلی :
هقغع تحصیلی:کارضٌاسی

کارضٌاسی ارضذ

دکتزی حزفِ ای

دکتزی تخصصی

ًام هؤسسِ آهَسش عالی
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ستجِ اص هشاکض ریصالح

)9رتثِ اٍل ٍرٍدی در هقغع کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ
رضتِ تحصیلی:
سال کسة رتثِ:
ًام هؤسسِ آهَسش عالی:
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ستجِ اص هشاکض ریصالح
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)11دارًذگاى هقاالت(ّوایص/سویٌار/کٌگزُ ٍ)..
ًام ًَیسٌذُ(گاى) تِ تزتیة:
عٌَاى هقالِ:
پَستز

ًَع هقالِ :سخٌزاًی
عٌَاى ّوایص:

هلی

سغح تزگشاری  :هٌغقِ ای

سایز

تیي الوللی

(ًام تثزیذ)

هحل ارائِ:
تاریخ تزگشاری:
اًتطارات ّوایص :هجوَعِ هقاالت چاج ضذُ دارد:آری
-گَاّی ؿشکت

هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی پزیشؽ هقبلِ

خالصِ هقاالت چاج ضذُ دارد:آری

خیز
-هقبلِ ثِ صَست کبهل

-تصَیش کتبثچِ چبپی/الکتشًٍیکی

خیز
-ػبیش

)11دارًذگاى هقاالت چاج ضذُ در ًطزیات
ًام ًَیسٌذُ(گاى) تِ تزتیة :
عٌَاى هقالِ:
ًام ًطزیِ:
ضزیة تاثیز هجلِ:
 ISSNهجلِ:
ًَع هقالِ :چاپی

online

الکتزًٍیکی

ضوارُ ًطزیِ/ VOLUME/ضوارُ صفحِ
الکتزًٍیکی

ًَع ًطزیِ :چاپی
رتثِ ًطزیِ :علوی -پضٍّطی

ًوایِ ضذُ تَسظ آی اط آی

هذاسک هَسد ًیبص- :هقبلِ چبح ؿذُ ثِ صَست کبهل

علوی – تزٍیجی

 -هـخصبت کبهل ًـشیِ

سایز

اًتخاب ًواییذ

-ػبیش

)12دارًذگاى اثز پضٍّطی تزجستِ
عٌَاى پزٍصُ پضٍّطی:
هزجع تائیذ کٌٌذُ:
تعذاد هقاالت ارائِ ضذُ هزتثظ تا عزح:
هطخصات هقالِ:

چاج ضذُ در هجالت

ارائِ ضذُ در ّوایطْا

تَضیحات:
هزاجع استفادُ کٌٌذُ:
ًتایج حاصل
سهاى ضزٍع:
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی تبئیذ /اجشای عشح

سهاى اختتام::
-چکیذُ عشح/پشٍطُ پظٍّـی

 -هقبالت چبح ؿذُ

-ػبیش
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)13تزگشیذگاى جطٌَارُ ّا ٍ هساتقات
عٌَاى جطٌَارُ :جطٌَارُ جَاى خَارسهی
جطٌَارُ فاراتی
گزٍُ تزگشیذُ/هاّیت پضٍّص :تٌیادی
اختزاع
رتثِ :اٍل

جطٌَارُ تیي الوللی خَارسهی
سایز

جطٌَارُ راسی

تَضیح دّیذ
تَسعِ ای

کارتزدی

اتتکار

ًَآٍری

(اًتخاب ًوائیذ)
سَم

دٍم

قذرالسْن:
هزجع تائیذ کٌٌذُ:
هزجع/هزاجع تزگشار کٌٌذُ جطٌَارُ:
سال تزگشاری ٍ کسة رتثِ:
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی تبئیذستجِ

 -گَاّی دسصذ هـبسکت

-ػبیش

-چکیذُ عشح

)14دارًذگاى اختزاع یا کطف
عٌَاى اختزاع  /کطف:
هزجع ثثت کٌٌذُ:
تاریخ ثثت:
تعذاد ّوکاراى:
قذرالسْن هتقاضی:
خیز

آیا تائیذ علوی داریذ؟ آری

درصَرتیکِ تائیذ علوی داریذً ،ام ساسهاى تائیذ کٌٌذُ :ساسهاى پضٍّطْای علوی صٌعتی
داًط گاُ دٍلتی داًطگاُ آساد اسالهی

ٍسارتخاًِ هزتثظ تا عزح
سایز

تاضگاُ پضٍّطگزاى جَاى

(ًام هؤسسِ هزتَط)

ًام جطٌَارُ یا هساتقِ ای کِ تا تَجِ تِ ثثت اختزاع ،ضزکت ًوَدُ ایذ ٍ حائش هقام ضذُ ایذ(تِ عَر کاهل تَضیح دّیذ)
 -گَاّی دسصذ هـبسکت

هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ثجت اختشاع/کـف

-چکیذُ عشح

-گَاّی تبئیذ علوی

-ػبیش

)15دارًذگاى درجِ اجتْاد
هزجع تأییذ کٌٌذُ:
تاریخ تأییذ:
-ػبیش

هذاسک هَسد ًیبص- :تصَیش هذسک

)16تالیفات
ًام کتاب:
ًَع کتاب :هزجع

علوی-تخصصی

ًگارش کتاب  :تالیف

گزدآٍری

آهَسضی
تزجوِ

عوَهی
تفسیز

هزجع تائیذ کٌٌذُ:
سهیٌِ تخصصی:
ًاضز:
تائیذیِ ضَرای اًتطارات ٍاحذ داًطگاّی :دارد

ًذارد

تعذاد هقاالت هؤلف کِ در هٌثع کتاب تالیفی تِ آًْا استٌاد ضذُ است:
استفادُ کٌٌذگاى:
هذاسک هَسد ًیبص- :تصَیش جلذ کتبة

 -تصَیش ؿٌبػٌبهِ کتبة

-گَاّی تبئیذ

-گَاّی تبئیذ ؿَسای اًتـبسات -تصَیشهقبالت

ػبیش8
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)17حائشیي هقام در هساتقات تیي الوللی قزآى
عٌَاى هساتقِ تیي الوللی ایزاى/هساتقات عزتستاى/هالشی ٍ: ..
رضتِ :قزائت
رتثِ اٍل :آری

تزجوِ

تفسیز

خیز

هزجع تائیذ کٌٌذُ:
سال احزاس رتثِ:
هذاسک هَسد ًیبص- :گَاّی ؿشکت ٍ ستجِ

-ػبیش

هَاسد فَق سا ثِ دقت ٍ ثب صحت تکویل ًوَدُ ٍ هذاسک الصم سا ضویوِ ًوَدُ ام.دس صَست هـبّذُ ّشگًَِ
ایٌجبًت
عذم صحت دس هغبلت ٍ اػٌبد اسائِ ؿذُ هؼئَلیت آى ثش عْذُ ایٌجبًت ثَدُ ٍ دس صَست ًقص ًیض پشًٍذُ ایٌجبًت دس اٍلَیت ثشسػی
قشاس ًخَاّذ گشفت ٍ اص گشدؽ کبس خبسج هی گشدد.
ًام ٍ ًام خاًَادگی
اهضاء هتقاضی
تاریخ تکویل فزم
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