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عنوان فعالیت

تزتیب

توضیحات

 -1فْزست ًطزیبت هعتجز ISI

 1نشزیه تخصصی:
(ثب کوک استبد راٌّوب ٍ ثزاسبس فْزست رٍثزٍ هی تَاًیذ هجلِ هعتجز ٍ

 -2فْزست ًطزیبت علوی پژٍّطی ٍسارت علَم

تخصصی اًتخبة کٌیذ).
 خیلی مهم

 -3فْزست ًطزیبت علوی پژٍّطی داًطگبُ آساد اسالهی

-1هجلِ اًتخبثی ضوب ثبیذ هَرد تبییذ استبد راٌّوب ثبضذ.

 -4فْزست ًطزیبت 2114 – Scopus

ً -2حَُ ًگبرش ٍاثستگی علوی( ٍ )Affiliationتزتیت ًَیسٌذگبى ثبیذ کبهال
صحیح درج ضَد ٍ ّزگًَِ تغییز ٍ اضتجبُ هٌجز ثِ عذم اخذ ًوزُ هقبلِ خَاّذ ضذ.

 -5فْزست ًطزیبت ISC

(هطبثق اطالعیِ ضوبرُ – ) 2کلیک کٌیذ
-3تزتیة نویسنذگان:

-6

داًطجَ ًفز اٍل ٍ استبد راٌّوب ًفز دٍم ٍ ًَیسٌذُ هسئَل ()Corresponding Author

فْزست ًطزیبت فبقذ ًوبیِ ISC

هی ثبضذ.
ٍ-3اثستگی علوی استبد راٌّوبی هذعَ هی ثبیستی ثِ ًبم ٍاحذ فیزٍسکَُ درج گزدد.
ً -4طزیبت ًبهعتجز ،غیز تخصصی ،ثب داٍری کَتبُ ٍ ثب ٍة سبیت ّبی جعلی،

هطوَل دریبفت ًوزُ ًوی ضًَذ .ثزخی ٍیژگی ّبی ًطزیبت ًبهعتجز – کلیک کٌیذ.
 2تزرسی مجله انتخاتی در فهزست نشزیات نامعتثز و وب سایت های جعلی

توجه:
هجلِ ًجبیذ در فْزست ًطزیبت ًبهعتجز ٍ یب ٍة سبیت ّبی جعلی ثبضذ.
 3نظارت استاد راهنما :
استبد راٌّوب ثبیذ در توبم هزاحل اًتخبة هجلِ تخصصی ،ارسبل هقبلِ ثِ هجلًِ ،تبیج داٍری،
اصالحبت هقبلِ ،پذیزش ٍ اًتطبر هقبلِ اطالع داضتِ ٍ ًظبرت ًوبیذ.

ثذیْی است داًطجَ ثذٍى اطالع استبد راٌّوب ًوی تَاًذ ثزای اخذ پذیزش هقبلِ ثِ
ٍیژُ در هجالت خبرجی اقذام ًوبیذ.

فهزست نشزیات نامعتثز و وب سایتهای جعلی-کلیک کٌیذ
-1استبد راٌّوب هسئَل هکبتجبت ((Corresponding Author

ٍ

ًَیسٌذُ اصلی هی ثبضذ(.مطاتق اطالعیه شماره – ) 4کلیک کنیذ.

توجه:
هسئَلیت اًتطبر هقبلِ در ٍة سبیت ّبی جعلی ٍ ًطزیبت
ًبهعتجز ثزعْذُ داًطجَ ٍ استبد راٌّوب هی ثبضذ.

 4دریافت فزم نمزه مقاله تزگزفته اس پایان نامه:
پس اس دریبفت فزم هزثَط (اس لیٌک رٍثزٍ) ،آى را ثِ ّوزاُ

جهت دریافت فزم نمزه مقاله – کلیک کنیذ

هستٌذات سیز ثِ استبد راٌّوب جْت تبییذ ٍ اهضبء ارسبل ًوبییذ.
5

مذارک السم جهت نمزه مقاله منتشز شذه در نشزیات معتثز

6

مذارک السم جهت اخذ نمزه مقاله منتشز شذه در کنفزانس های معتثز

-1هقبلِ هٌتطز ضذُ در هجلِ

– یک سزی پزیٌت اس ّوِ صفحبت

 PDF -2هقبلِ
لیٌک کٌفزاًس ّبی ثیي الوللی هعتجز خبرج اس کطَر-کلیک کٌیذ
فْزست ثزخی ّوبیص ّبی داخلی-کلیک کٌیذ

-1هقبلِ چبح ضذُ در هجوَعِ هقبالت کٌفزاًس -یک ًسخِ

-2اصل گَاّیٌبهِ ارائِ هقبلِ ثِ صَرت سخٌزاًی ،غیز حضَری ٍ یب
پَستز
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