اخذ نمزه مقاله بزگزفته اس پایان نامه کارشناسی ارشد

اطالعیه شماره 31

هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ فیزٍسکَُ – دفتز اهَر پژٍّطی ٍ تَلیذ علن

تَضیحبت

عٌَاى فعبلیت

 -1فْزست ًطزیبت ISI

اًتخبة ًطزیِ یب کٌفزاًس تخصصی هعتجز:
بب هعزفی استبد راٌّوب ٍ بزاسبس فْزست رٍبزٍ هی تَاًیذ هدلِ هعتبز ٍ تخصصی اًتخبة کٌیذ.

 -2فْزست ًطزیبت علوی پژٍّطی ٍسارت علَم

-1هدلِ اًتخببی ببیذ هَرد تبییذ استبد راٌّوب ببضذ.

 -3فْزست ًطزیبت علوی پژٍّطی داًطگبُ آساد اسالهی

 -2استبد راٌّوب ببیذ در توبم هزاحل اًتخبة هدلِ تخصصی ،ارسبل هقبلِ بِ هدلًِ ،تبیح
داٍری ،اصالحبت هقبلِ ،پذیزش ٍ اًتطبر هقبلِ اعالع داضتِ ٍ ًظبرت ًوبیذ.

 -4فْزست ًطزیبت Scopus

ً -3طزیِ اًتخببی ًببیذ در فْزست ًطزیبت ًبهعتبز ببضذ .فْزست ًطزیبت ًبهعتبز ٍ خعلی
ً -4 1طزیبت ًبهعتبز ،غیز تخصصی ،بب داٍری کَتبُ ٍ بب ٍة سبیت ّبی خعلی ،هطوَل

 -5فْزست ًطزیبت ISC

دریبفت ًوزُ ًوی ضًَذ .بزخی ٍیژگی ّبی ًطزیبت ًبهعتبز – کلیک کٌیذ

 -6فْزست ًطزیبت فبقذ ًوبیِ ISC

 -5کٌفزاًسّبی داخلی ببیذ هَرد حوبیت  ٍ ISCیب  Civilicaببضٌذ.
 -6فْزست ّوبیص ّبی هَرد حوبیت  ISCدر لیٌک رٍبزٍ دردستزس هی ببضذ.

 -7فْزست ًطزیبت ًبهعتبز ٍ ٍ ةسبیت ّبی خعلی

-7آدرس ایٌتزًتی بزخی کٌفزاًسْبی هعتبز بیي الوللی خبرج اس کطَر بِ تفکیک رضتِ

 -8کٌفزاًسّبی بیي الوللی هعتبز خبرج اس کطَر

آهَسضی در لیٌک رٍبزٍ هی ببضذ.

 -9فْزست ّوبیصّبی هَرد حوبیت ISC

 -8فْزست بزخی هَسسبت ًبهعتبز بزگشارکٌٌذُ ّوبیص در لیٌک رٍبزٍ هَخَد هی ببضذ.
 -9بزگشارکٌٌذُ ّوبیص ببیذ اس خولِ داًطگبُ ّب ٍ اًدوي ّبی علوی هعتبز ببضذ ،درغیز

 -11فْزست هَسسبت ًبهعتبز بزگشارکٌٌذُ ّوبیص

ایٌصَرت ًوزُ ای بِ داًطدَی ضزکت کٌٌذُ در آى ّوبیص تعلق ًوی گیزد.

-1تزتیت ًبم ًَیسٌذگبى :داًطدَ ًفز اٍل ٍ استبد راٌّوب ًفز دٍم،استبد هطبٍر(درصَرت ٍخَد) ًفز سَم هی ببضذ(.تزتیت ًَیسٌذگبى ببیذ کبهال صحیح درج ضَد ٍ
ّزگًَِ تغییز ٍ اضتببُ هٌدز بِ عذم اخذ ًوزُ هقبلِ خَاّذ ضذ ) .هثبلً :بم ٍ ًبم خبًَدگی داًطجًَ ،بم ٍ ًبم خبًَادگی استبد راٌّوبً ،بم ٍ ًبم خبًَادگی استبد هطبٍر
 -2 2داًطجَ ًوی تَاًذ ًبم ّیچ فزد دیگزی را در هقبلِ ّبی ثزگزفتِ اس پبیبى ًبهِ اضبفِ کٌذ.
ًَیسٌذُ هسئَل ( : )Corresponding Authorفقظ استبد راٌّوب ًَیسٌذُ هسئَل در هقبلِ ّبی بزگزفتِ اس پبیبى ًبهِ هی ببضذ.
ٍ-3ابستگی علوی استبد راٌّوبی هذعَ هی ببیستی بِ ًبم ٍاحذ فیزٍسکَُ درج گزدد.
ً-4حَُ ًگبرش ٍاثستگی علوی()Affiliation
در هقبلِ ّبی اًگلیسی:

Department of……………..,Firoozkooh Branch,Islamic Azad University,Firoozkooh,Iran
در هقبلِ ّبی فبرسی:

گزٍُ(ًبم گزٍُ)ٍ ،احذ فیزٍسکَُ،داًطگبُ آساد اسالهی ،فیزٍسکَُ ،ایزاى
دریبفت فزم ًوزُ هقبلِ (کلیک کٌیذ) ثزگزفتِ اس پبیبى ًبهِ:

 3پس اس دریبفت فزم هزبَط ،آى را بِ ّوزاُ هستٌذات سیز بِ استبد راٌّوب خْت تبییذ ٍ اهضبء ارسبل ًوبییذ.

هقبلِ چبپ ضذُ در

4

 -1یک سزی پزیٌت اس ّوِ صفحبت هقبلِ هٌتطز ضذُ

هذارک السم جْت اخذ ًوزُ هقبلِ ثزگزفتِ اس

ًطزیبت

پبیبى ًبهِ

هقبلِ چبپ ضذُ در

-1یک ًسخِ پزیٌت اس هقبلِ چبپ ضذُ در هدوَعِ هقبالت کٌفزاًس

کٌفزاًس ّبی

-2اصل گَاّیٌبهِ ارائِ هقبلِ

هعتجز

 PDF -2هقبلِ
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