T.E.B. ECZACILIK AKADEMİSİ
BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ ADAY BAŞVURU FORMU
•
•
•

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim-Teşvik Ödül başvuru
dosyaları, aşağıdaki forma göre hazırlandığında kabul edilir.
Adaylar tarafından düzenlenen başvuru belgelerinin “birbirinin aynı 8 adet
CD” veya “birbirinin aynı 8 adet bilgi taşır” ile teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu biçimde hazırlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

I. KİŞİSEL BİLGİLER
1. Adayın adı ve soyadı
2. Doğum yeri ve tarihi (Gün/Ay/Yıl)
3. Halen çalıştığı kurum
4. Öğrenim
Lisans
Yüksek Lisans
Uzmanlık
Doktora
5. Akademik unvan(lar)
Araştırma Görevlisi
Doktor Öğretim Üyesi
Doçent
Profesör
6. Akademik görevler
7. İdari görevler
8. Ödüller
9. Burslar
10. Bilimsel kuruluşlara üyelik
İletişim

Program-Üniversite-Tarih (Yıl)

Üniversite-Alan-Tarih (Yıl)

Görev (Tarih)
Görev (Tarih)
Ulusal/Uluslararası (Tarih)
Ulusal/Uluslararası (Yer-Tarih aralığı)
Ulusal/Uluslararası (Üyelik türü)
Posta adresi, Telefon numarası,
Belgegeçer numarası, el-mek adresi

II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER
1. Aday olunan ödül
Bilim- Teşvik
*, **
2. Ödüle aday olma gerekçesi
Pdf formatında metin olarak sunulmalıdır.
3. Araştırma alan(lar)ı
4. Akademik etkinlikler (Yayınlar)# Aşağıdaki gibi sıralanmalı ve ayrı bir liste
olarak sunulmalıdır; başvuru CD/belge taşır içerisinde her yayın bulunmalıdır.
Uluslararası araştırma makaleleri
(Derginin Q değeri ve etki faktörü)
Uluslararası derleme makaleleri
(Derginin Q değeri ve etki faktörü)
Uluslararası tam metni basılmış bildiriler
Sözlü/Poster Bildiri
Kitaplar ve Kitap bölümleri
5. h indeks bilgileri
(WoS, Scopus, Google h değerleri)
6. Atıflar
WoS veya Scopus veri tabanlarında
(Taramalara ilişkin belgeler eklenmelidir)
taranan dergilerdeki atıflar
Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar

T.E.B. ECZACILIK AKADEMİSİ HİZMET ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU
•
•
•

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülü başvuru dosyaları
aşağıdaki forma göre hazırlandığında kabul edilmektedir.
Aday için düzenlenen başvuru belgelerinin “birbirinin aynı 8 adet CD” veya
“birbirinin aynı 8 adet bilgi taşır” ile teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu biçimde hazırlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

I. KİŞİSEL BİLGİLER
1. Adayın adı ve soyadı
2. Doğum yeri ve tarihi (Gün/Ay/Yıl)
3. Halen çalıştığı kurum
4. Öğrenim
Lisans
Yüksek Lisans
Uzmanlık
Doktora
5. Akademik unvan(lar)
Araştırma Görevlisi
Doktor Öğretim Üyesi
Doçent
Profesör
6. Akademik görevler
7. İdari görevler
8. Ödüller
9. Burslar
10. Bilimsel kuruluşlara üyelik
İletişim
II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER
1. Aday gösteren kişi/ kurum
2. Ödüle aday gösterilme gerekçesi *, **,§

Program-Üniversite-Tarih (Yıl)

Üniversite-Alan-Tarih (Yıl)

Görev (Tarih)
Görev (Tarih)
Ulusal/Uluslararası (Tarih)
Ulusal/Uluslararası (Yer-Tarih aralığı)
Ulusal/Uluslararası (Üyelik türü)
Posta adresi, Telefon numarası,
Belgegeçer numarası, el-mek adresi

Pdf formatında metin olarak
sunulmalıdır.

3. Adayın araştırma alan(lar)ı
4. Akademik etkinlikler (Yayınlar)# Aşağıdaki gibi sıralanmalı ve ayrı bir liste
olarak sunulmalıdır; başvuru CD/belge taşır içerisinde her yayın bulunmalıdır.
Uluslararası araştırma makaleleri
(Derginin Q değeri ve etki faktörü)
Uluslararası derleme makaleleri
(Derginin Q değeri ve etki faktörü)
Uluslararası tam metni basılmış bildiriler
Sözlü/Poster Bildiri
Kitaplar ve Kitap bölümleri
5. h indeks bilgileri
(WoS, Scopus, Google h değerleri)
6. Atıflar
WoS veya Scopus veri tabanlarında
(Taramalara ilişkin belgeler eklenmelidir)
taranan dergilerdeki atıflar
Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar

* Bilim veya Teşvik Ödül başvurularında aday gösterilme söz konusu olduğunda, yetkili organ kararı
dosyaya eklenir (Örneğin; Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gibi).
Hizmet Ödül başvurularında aday gösteren kurum veya kuruluş yetkili organ kararı dosyaya eklenmelidir
(Örneğin; Üniversite Senato Kararı veya Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı gibi).
** Ödüle aday gösterilme gerekçesi için adayın evrensel bilim ve teknolojiye katkılarını içeren
çalışmaları, bu çalışmaları ayrıntılı anlatan ayrı bir rapor düzenlenmelidir; gerekçe yazısı “Adayın
bilimsel çalışmalarının eczacılık bilimine sağladığı en önemli katkı ... alanında ... konularındaki
çalışmalardan oluşmaktadır. Aday bu konudaki çalışmalarıyla ... gibi bilimsel yenilikler getirmiş ve/veya
.... gibi katkılar sağlamıştır” şeklinde ifadeler içermeli ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak
hazırlanmalıdır.
# Makaleler

yayımlandıkları yıllar (en yeniden önceye) esas alınarak hazırlanır. Her yayın künyesi (yazar
adları, dergi adı, cilt numarası (Sayı numarası), sayfalar, basım yılı) ile listelenmelidir; dergi adlarında
kısaltma yapılmamalıdır; SCI veya SCI-Exp. yer alan dergilerde taranan makaleler ayrıca “yıldız” (*)
ile işaretlenmelidir.
§ Hizmet Ödülü gerekçesi aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçını içermelidir:
i) Bilim insanı yetiştirmek: Yetiştirdiği yüksek lisans ve doktoralı eleman sayıları; lisansüstü eğitim
verdiği kurumlar; mezunların isimleri ve halen çalıştıkları yerler belirtilmelidir.
ii) Mensup olduğu bilim alanının ülkemizde kurulması ve kurumsallaşması için çalışmalar yapmak:
Yapılan çalışmaların hangi kurumda, ne zaman ve ne sıfatla yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların
bugüne yansımaları hakkında bilgi verilerek açıklamalar yapılmalıdır
iii) Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak: Kurduğu
ya da kurulmasına katkıda bulunduğu bilimsel kuruluşlar belirtilmeli, katkıların ne zaman ve ne sıfatla
yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların bugüne yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.

