برنامه کارگاههاي ادارهي انتشارات و علمسنجي دانشگاه در شش ماه دوم 9315
آموزش دهنده (گان)
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سه شنبه 95/8/18
دکتر فرزانه امين پور
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يکشنبه 95/12/8
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لطفا توجه فرماييد
در صورتی که در مقالهاي وابستگی دانشگاهی ) (Affiliationنويسندهاي به درستی ذکر نشده باشد ،از کليه امتيازات مربوط
محروم خواهد شد .به عنوان مثال ،در صورتی که چنين مقالهاي منتج از پايان نامه باشد ،براي دفاع دانشجوي مورد نظر پذيرفته
نخواهد شد.
نگارش درست وابستگي دانشگاهي )(Affiliation

براي درج در مقاالت التين
Tehran University of Medical Sciences

براي درج در مقاالت فارسی
دانشگاه علوم پزشکي تهران يا دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

براي اطالع از نحوهي درست درج نام دانشکده و  /يا بيمارستان در مقاالت ،به آدرس زير مراجعه فرماييد:
http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=135

لطفا براي دريافت تسهيالت تشويقی ،قبل از ارسال مقاله در وبسايت مربوط ( ،)http://sw.tums.ac.irابتدا شيوهنامهي
اعطاي اين تسهيالت را در آدرس زير مالحظه فرماييد:
http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=216

طبق ماده  2شيوهنامهي اعطاي تسهيالت تشويقی ،نويسندهي مسوول مقاله يا جايگزين ايشان موظف است مبلغ تشويقی را
به شکل مناسبی بين همکارانی که داراي وابستگی دانشگاهی درست در مقاله هستند ،تقسيم نمايد.
محل برگزاري کارگاهها :بلوار کشاورز ،خيابان قدس ،خيابان پورسينا ،پالک  ،1طبقهي اول.
شرط کلي براي همه کارگاهها :دارا بودن مدرک کارشناسی و باالتر ،در رشتههاي مرتبط با علوم پزشکی .ارايهي کارت شناسايی يا مدرک معتبر در
اين زمينه در هنگام ثبت نام ضروري است.
 ثبت نام فقط به صورت حضوري امکان پذير است.
 زمان شروع اکثر کارگاهها  9صبح و برخی از آنها  8/5صبح است .لطفا در زمان ثبت نام به اين موضوع دقت فرماييد.
 خواهشمنديم بدون تاخير و سر وقت در کالسها حاضر شويد .در صورت وجود تاخير بيش از  33دقيقه ،از صدور گواهی شرکت در کارگاه
معذور خواهيم بود.
 در صورتی که به هر دليلی برنامهي کارگاه لغو شود ،مراتب از قبل به اطالع ثبت نام کنندگان محترم خواهد رسيد.
 هزينهي ثبتنام و شرکت در کارگاهها براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران (کارشناسی ارشد و دکتري) ،به ازاي هر روز کارگاه مبلغ
 222/222ريال و براي غير دانشجويان اين دانشگاه مبلغ  422/222ريال میباشد .اين مبالغ براي افراد غير وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران دو
برابر است.
 الزم به ذکر است پرداخت هزينه فقط از طريق کارت خوان يا واريز به شماره حساب معاونت تحقيقات و فنآوري امکان پذير است.
 به دليل واريز مبالغ دريافتی به حساب دولتی ،در صورت انصراف از کارگاه ،متاسفانه بازپرداخت مبلغ واريز شده امکانپذير نيست.
 حداکثر  %15سهميه کارگاهها به متقاضيان خارج از دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق میگيرد و فقط در صورت عدم تکميل ظرفيت ،اين ميزان
قابل افزايش خواهد بود.

با ما تماس بگيريد
آدرس :بلوار کشاورز ،خيابان قدس ،خيابان پورسينا ،پالک  ،1طبقهي دوم ،ادارهي انتشارات و علمسنجی دانشگاه
تلفن و دورنگار 221-88954295 :وبسايت http://tumspress.tums.ac.ir :پست الکترونيکtumspress@tums.ac.ir :
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