قابل توجه استادان محترم ،همکاران گرامی و دانشجویان گرانقدر
احتراماً ضمن تشکر از فعالیتهای علمی و پژوهشی شما بزرگواران ،خواهشمند است در راستای رعایت هر
چهبهتر و بیشتر آئیننامههای پژوهشی و جلوگیری از اشتباهات ناخواسته و همچنین تضییع حقوق شما
عزیزان ،موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.
رعایت نکردن شیوه آدرسدهی مقالهها ،باعث کاهش رتبه دانشگاه آزاد اسالمی در پایگاههای رتبهبندی علمی در
سطح ملی و بینالمللی میشود ،لذا همه نویسندگان مقاله بایستی معرفی خود را مطابق با بخشنامه شماره
 70/81248مورخه  1393/9/1آدرسدهی مقاالت مستخرج از پایاننامههای کارشناسیارشد و رساله دکترای
تخصصی و شیوهنامه تشویق مقاالت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،انجام دهند .در صورت عدم رعایت موارد
مربوطه ،مقالهها برای دفاع از پایاننامه ،رساله دکترای تخصصی و یا دریافت جایزه پذیرفته نخواهند شد.

شیوه آدرسدهی و معرفی نویسندگان مقاله
استادان محترم در معرفی خود از ذکر مرتبه علمی خودداری کرده و همچنین دانشجویان نیز از درج عبارات
دانشجو و رشته خودداری نمایند و صرفاً به شکل ذیل (به عنوان مثال برای گروه مهندسی کامپیوتر) معرفی باید
صورت پذیرد:
 مقاالت انگلیسیDepartment of Computer Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

 مقاالت فارسیگروه مهندسی کامپیوتر ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران

 اگر مقاله برگرفته شده از پایاننامه یا رساله دانشجو بوده باشد بایستی نام دانشجو بهعنوان نفر اول و نام
استادان راهنما و مشاور بهعنوان نویسندگان بعدی مقاله ذکر شود.
 تأکید میشود نویسنده مسئول ( )Corresponding Authorدر مقاالت بایستی استاد راهنما معرفی شود.
 در آدرسدهی مقاالتی که توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی چاپ
میشوند باید نام باشگاه و نام واحد هر دو بهعنوان آدرس نویسنده بهصورت زیر درج شود.
 مقاالت انگلیسی:Young Researchers and Elite Club, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

 مقاالت فارسی:باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران
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موارد قابل توجه در زمینه نحوه ارایه مقاله در مجلهها و کنفرانسها مطابق بخشنامه شماره 70/22598
مورخ 1394/4/8

مجلهها:

بر اساس بند  12مصوبات جلسه شماره  "115هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی" به تاریخ  1394/02/23و
صورتجلسه " شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی" به تاریخ  ،1394/2/8مقاالتی که در
مجله ها نامعتبر یا آدرسهای جعلی چاپ میشوند و در باال بردن آمار تولید علم دانشگاه در نمایههای معتبر
بینالمللی نقشی ندارند ،شامل تشویق نمیشوند و برای ترفیع ساالنه ،هرگونه تبدیل وضعیت ،گرفتن نمره پایاننامه
یا رساله مورد تایید نیستند.
 منظور از مجلههای نامعتبر مجلههای زیر است:
 -1مجلههایی که در فهرست نشریات نامعتبر وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی هستند.
 -2مجلههایی که در فهرست  ISIبدون ضریب تأثیر) (IFو پایگاه  Scopusو دیگر پایگاههای معتبر نمایه
میشوند ،اما فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها غیرمعمول و بسیار کوتاه بوده و داوری و چاپ مقاله
در آنها با دریافت هزینه انجام میگیرد.
 -3مجلههایی که مقاالت چاپ شده در آنها با زمینه فعالیت مجله همخوانی نداشته و دامنه وسیعی از
تخصصها را در برمیگیرد.
 تأکید میشود برای اطمینان از معتبر بودن مجله ها برای ارسال و چاپ مقاالت به آدرسهای
http://www.rvp.iau.ir/sp , http://www.msrt.ir/Fa/rppc/pages/Files , http://www.ricest.ac.ir

مراجعه و آخرین سیاهه نشریات معتبر ،نامعتبر و جعلی را بررسی و از معتبر بودن مجله موردنظر اطمینان حاصل
نمایید.
 برای مشخص نمودن  ISIبودن یک مجله به آدرس  http://www.rvp.iau.ir/spمراجعه نمایند و فایلهای
 JCR-2014و  JRK-2014را برای مجله مورد نظر جستجو نمائید.
 مجلههای دانشگاه آزاد اسالمی نمایه شده در تامسون رویترز با اندیس : ESCI
)1. Progress in Biomaterials (ISSN: 2194-0509
)2. International Journal of Energy and Environmental Engineering (ISSN: 2008-9163
)3. Iranian Journal of Catalysis (ISSN: 2252-0236
)4. Journal of Theoretical and Applied Physics (ISSN: 2251-7227
)5. Mathematical Sciences (ISSN: 2008-1359
)6. International Journal of Industrial Chemistry (ISSN: 2228-5547








 یادآور میشود عدم رعایت موارد ذکرشده باعث تضییع حقوق نویسندگان محترم مقاله شده و حوزه پژوهش و
فناوری از محاسبه هرگونه امتیاز پژوهشی و نمره معذور خواهد بود.
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کنفرانسها:
در خصوص کنفرانسهای علمی ،نمرهدهی فقط به کنفرانسهای معتبر صورت خواهد گرفت.
 کنفرانسهای معتبر خارجی:

مطابق بخشنامه شماره /73/664ص 94/به تاریخ  ،94/9/4کنفرانسهای معتبر

بینالمللی خارج از کشور کنفرانسهایی هستند که در لیست ارسالی از طرف سازمان مرکزی در خصوص
کنفرانسهای معتبر موجود باشند (موجود در صفحه اصلی سایت دانشگاه در بخش پیوندهای مهم به نام
"کنفرانسهای معتبر بین المللی خارجی") و یا اعتبار کنفرانس به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
برسد.
 کنفرانسهای معتبر داخلی:

به کنفرانسهای داخلی زمانی نمره تعلق میگیرد که کنفرانس توسط یکی

از وزارتخانهها ،انجمنهای علمی معتبر و یا دانشگاهها برگزار گردد .الزم به ذکر است برگزاری کنفرانس
در سالن یک دانشگاه دلیلی بر معتبر بودن کنفرانس نخواهد بود .لیکن تاکید میشود از ارائه مقاله در
همایشهایی که به صورت مجازی توسط افراد حقوقی و حقیقی برگزار میشود ،جداً خودداری گردد.
نکته :در صورتی که تعداد مقالههای مستخرج از پایاننامه بیش از یکی باشد ،نباید مقاالت همپوشانی داشته باشند.

دانشجویان محترم تحصیالت تکمیلی دوره دکترای تخصصی ()Ph.D.
مطابق بخشنامه شماره  73/352681مورخ  1392/10/22بایستی برای دفاع از رساله به نحو زیر اقدام نمایند:

الف) دانشجویان دکترای تخصصی رشتههای غیر علوم انسانی و هنر باید برای دفاع از رساله دکترای تخصصی
خود پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله با نمایه بینالمللی) ISI (WOSمعتبررا ارایه دهند.
ب) دانشجویان دکترای تخصصی علوم انسانی و هنر باید برای دفاع از رساله دکترای تخصصی خود پذیرش یا
چاپ حداقل یک مقاله) ISI (WOSمعتبریا علمی _ پژوهشی مورد تایید وزارتین ارایه دهند.
تبصره  :1برخی از رشتههای علوم انسانی مانند مدیریت بازرگانی ،مدیریت مالی ،حسابداری ،اقتصاد ،روانشناسی
بالینی که امکان پذیرش مقاله  ISIدر این رشتهها وجود دارد ،الزم است یک مقاله ) ISI(WOSمعتبر به تشخیص
شورای پژوهش و فناوری واحد ارایه دهند.
ج) برای تسویه حساب الزم است افزون بر مقاالت بند الف یا ب ،پذیرش یا چاپ یک مقاله) ISI (WOSمعتبر یا
علمی– پژوهشی وزارتین یا بینالمللی معتبر غیر  ISIیا  ( ISCانتشاریافته در ایران) نیز ارایه دهند.
د) تمامی مقالههای قبل و بعد از دفاع بایستی مستخرج از پایاننامه /رساله بوده و تاییدیه استادان راهنما ،مشاور و
گروه مربوطه را داشته باشند.
از استادان راهنما و مشاور محترم تقاضا میشود نسبت به توجیه کامل دانشجویان در نگارش مقاله اهتمام
الزم را مبذول داشته و موارد الزم را کنترل نمایند.
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مدارک الزم جهت اخذ نمره مقاله پایان نامه و رساله
مدارک الزم جهت اخذ نمره مقاله برای همایشها و کنفرانسهای ملی و بین المللی
 -1به همراه داشتن اصل سی دی همایش یا کنفرانس
 -2مقاله پرینت شده از سی دی همایش یا کنفرانس
 -3تایید مقاله توسط استاد راهنما با درج جمله "این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو است".
 -4به همرا داشتن کتاب مجموعه مقاالت در صورت ارائه از طرف برگزارکنندگان همایش یا کنفرانس
 -5به همرا داشتن اصل و کپی گواهی ارائه مقاله در همایش یا کنفرانس

مدارک الزم جهت اخذ نمره مقاله برای مجلهها:
الف -مقاله چاپ یا پذیرش شده در مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی وزارتین:
 گواهی پذیرش یا مقاله چاپ شده در این مجلههاب -مقاله چاپ یا پذیرش شده در مجله ها معتبر  ISC ,ISIانتشار یافته در ایران و خارجی معتبر غیر  ISIکه دارای
فرآیند داوری بوده و همچنین مقاالت در مجلهها تخصصی پذیرش یا چاپ گردیده و چاپ مقاله با دریافت هزینه
انجام نشده باشد.
 گواهی پذیرش یا مقاله چاپ شده در این مجلهها فرآیند داوری مقاله -تایید مقاله توسط استاد راهنما با درج جمله "این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو است".

نکات مهم :
٭ رعایت اصول مقالهنویسی و آدرسدهی برابر آئین نامه الزامی است.
٭ اصول مقالهنویسی ،شیوه آدرسدهی صحیح مقاالت و لیست مجلههای نامعتبر در صفحه اصلی سایت دانشگاه در
بخش پیوندهای مهم قابل دانلود است.
٭ نمره تخصیص یافته برای هرکدام از انواع مقالهها در فرم نمره مقاله در سایت دانشگاه در بخش پیوندهای مهم (فرم
های دانشجویی) قابل دانلود است.
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