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ی:جیترواثرتاریخ ارسال 
شماره پرونده:

فرم شماره یک
ترویجیاثرمشخصات نویسنده -١

عکس
تحصیلی:مدركآخرین:نام

علمی:درجهآخریننام خانوادگی:
همراه:شمارهاستان محل فعالیت:

:نمابر/تلفنفعالیت (بخش/گروه تحقیقاتی مربوطه):حوزه
آدرس الکترونیک:

مشخصات فنی اثر ترویجی-2
ترویجیاثرعنوان

نوع اثر ترویجی
پوستر ترویجیدستورالعمل ترویجیترویجینشریهترویجیدستنامه
چارتبرگچهپمفلتبروشور

ترویجی یا لیفلتبرگهنامه علمیاپلیکیشن

وباشدمیترویجینشریهارسالیترویجیاثراگرمثالبراي. باشدداشتهمطابقتترویجیاثراصلیفایلدرشدهقیدعنوانباوشودانتخابدقتباترویجیاثرنوع*
.باشدترویجینشریهبایدنیزبندایندرانتخابیترویجیاثرنوعاستشدهتنظیمترویجینشریهنامهشیوهبراساس

موزش و ترویج زمان تحقیقات، آ*انتخاب نوع اثر ترویجی شامل دستنامه ترویجی، نشریه ترویجی، پوستر ترویجی و ... بایستی بر اساس یکی از تعاریف و شیوه نامه مصوب سا
نامه تدوین اثر ترویجی از لحاظ ساختار و محتوا، اثر ترویجی ارسالی عودت داده خواهد و در صورت مطابقت نداشتن با شیوهپیروي نمایدو از ساختار مربوطه کشاورزي باشد 

نامه تدوین اثر ترویجی را رعایت فرمایید.  شد؛ لذا خواهشمند است براي جلوگیري از تأخیر در روند کار کلیه موارد ذکر شده در شیوه
موسسهستاددرترویجیاثربامرتبطتحقیقاتیهگرو/بخش

بانک ژنصنوبرحمایت حفاظتگیاهشناسیمرتعجنگلگیاهان دارویی

یابانبزیست فناوري

محل اجراي پروژهنام خانوادگینام مسئول پروژهمجري/مجري

ترویجی منتج از پروژه اثر 
(عنوان/عناوین پروژه)

اتیمطالعوتحقیقاتیعلمی،تجربیاتسایر
نقشاثر ترویجیاینارائهدرکهنویسنده

ردشرکتمطالعاتی،فرصت: مثال(اندداشته
نیز در این بند درج گردد....)وکنفرانس

نوع پروژه: -1
زیرپروژه ملیملی

خاصمستقل
: پروژهنوع-2

ملیزیرپروژهملی
خاصمستقل

(خاتمه یافته/جاري)وضعیت پروژه
:شماره ثبت:پروژهاجرايمدت:تاریخ پایان:تاریخ شروع

:سال اخذ فروست:شماره ثبت فروست:کد مصوب
باشد؟میبااثر ترویجیمرتبططرحهاي/ طرحازبرگرفتهاثر ترویجیاینازدرصدچند

جنبه"صرفامواردي که. باشدنویسندگان/با نویسندهمرتبطتحقیقاتیطرحهاي/ طرححاصلبایستمییجیترواثرهرمحتوايدرصد50حداقل
.گیرندنمیقراربررسیموردباشندداشتهگردآوري

.شودهاستفادبندایندر"شخصیتجربهحاصل"عبارتازدرصد،جايبهاستالزمباشدمیمحققشخصیتجربیاتحاصلیجیترواثرصورتیکهدر
.گرددارائهاستشدهیجیترواثراینبهمنتجکهخودشخصیتجربیاتخالصهقسمت چکیده،دراستالزمهمچنین
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مشخصات مجریان استانی/همکاران-3
طرح ندارد.در صورت نداشتن همکار طرح، حتماً قید شود که پروژه همکار

شود الزامی است.امضاء تمام اشخاصی که اسامی آنها آورده می
باشد.ی مجاز به امضاء از طرف میجیترواثردر موارد استثناء و در صورت عدم دسترسی به برخی همکاران، نویسنده اصلی 

نام و نام خانوادگی:-1
شماره همراه: 

نمابر:تلفن / 
پست الکترونیک:

آدرس: 
نام و نام خانوادگی:-3

شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

نام و نام خانوادگی:-5
شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

نام و نام خانوادگی:-7
شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

نام و نام خانوادگی:-2
شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

نام و نام خانوادگی:-4
شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

نام و نام خانوادگی:-6
شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

خانوادگی:نام و نام -8
شماره همراه: 
تلفن / نمابر: 

پست الکترونیک:
آدرس: 

-علمیپژوهشی یا مقاله-(شامل کتاب، مقاله علمییجیترواثری منتشر شده از طرح/طرحهاي تحقیقاتی مرتبط با این جیتروهاياثرسایر -4
اي به چاپ رسیده است، عنوان و مشخصات مجله را ذکر فرمایید)ذکر نمایید. (مثال اگر مقالهترویجی) را  با توجه به نوع و محل انتشار 

تاریخ انتشارمحل انتشارنوععنوانردیف
1
2
3

تعهدنامه:-5
:عنوانی باجیترواثرنویسنده اینجانب

:شوم کهمیمتعهدهمچنینونمودهتاییدراآندرمندرجمطالبکلیهصحت
نامه مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ارائه شده و از ساختار مربوطه ی براي اولین بار و بر اساس تعاریف و شیوهجیترواثراین -1

نماید.پیروي می
.شده استو ترتیب اسامی رعایت ارائهکاملاند بطورنقش داشتهیجیترواثردر ایننویسندگانی کهتمامیاسامی-2

باشد.ی از طرح/طرحهاي تحقیقاتی مرتبط میجیترواثردرصد محتوي این 50حداقل 
باشد که اثر ترویجی از آن استحصال شده است.اي میچکیده ارائه شده، چکیده پروژه-3

امضاء
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کلمه).500(حداکثر تبط با دستاورد:رهاي تحقیقاتی مچکیده طرح/طرح
باشد، الزم است براي هر طرح چکیده جداگانه ارائه شود.دو طرح تحقیقاتی میچنانچه اثر ترویجی حاصل 

کلمات کلیدي:


