فرم شماره14

دانش گاه آزاد اسالمی

تاریخ :

واحد بوشهر

......................................

ضوارُ :

..............................

پیَست :

.............................

((فزم تعییي ارسش هقالِ ٍ ًوزُ ًْایی رسالِ دکتزی))
ایه قسمت تًسط داوشجً تکمیل می شًد
رشتٍ :

وام ي وام خاوًادگی داوشجً :
عىًان رسالٍ :
تاریخ تصًیب مًضًع رسالٍ:

تاریخ دفاع از رسالٍ:

ومرٌ رسالٍ (از  81ومرٌ):

ومرٌ بٍ حريف:

عىًان مقالٍ :
عىًان مقالٍ :
تاریخ تحًیل مقالٍ بٍ پژيَش/ :

امضاي داوشجً ي تاریخ

/

استاد راَىما :

مذیر گريٌ تخصصی :
امضا ي تاریخ :

امضا ي تاریخ :

ایه قسمت تًسط پژيَش تکمیل می شًد
وًع مقالٍ

الف -چاج/پذیزش ضذُ در هجالت ISI
ب -چاج/پذیزش ضذُ در هجالت علوی -پژٍّطی ٍسارتیي

تعذاد مقالٍ

حذاکثر ومرٌ براي َر مقالٍ

ومرٌ تخصیص یافتٍ

ً 2وزُ
ً 1/5وزُ

هَارد فَق هی تَاًذ ّوشهاى هتعذد تاضذ ٍلی سقف آى ً 2وزُ است.
در غَرت ارائِ ثثت اختزاع اس طزف داًطجَ ،ضَرای پژٍّطی داًطکذُ در خػَظ ًوزُ ٍی تِ جای ًوزُ هقالِ تػوین گیزی ًوایذ

جمع ومرات دفاع ي مقالٍ (یا ثبت اختراع) بٍ عذد  ..........................بٍ حريف ......................................................................................................
ً وزُ تِ دست آهذُ در غَرتجلسِ دفاع درج ضَد.

دکتز اسواعیل کَّگزدی
هعاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍری
داًطگاُ آساداسالهی ٍاحذ تَضْز

.

آدرس  :تَضْز -خیاتاى ٍرسش -جٌة خاًِ هعلن – داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذتَضْز  -داًطکذُ تحػیالت تکویلی تلفي 0771 -2528158 ٍ 2530240 :

دانش گاه آزاد اسالمی
واحد بوشهر

تاریخ

..................................................... :

ضوارُ

.................................................. :

پیَست :

..............................................

« فرم درخًاست داوشجً جُت ارائٍ ي تصًیب مقالٍ »

هعاٍى هحتزم پژٍّص ٍ فٌاٍری داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تَضْز
تا سالم
احتزاهاً ایٌجاًة  ........................................................................داًطجَی رضتِ  ................................ ....گزایص ............................................
تِ ضوارُ داًطجَیی  ......................................اس رسالِ خَد تا عٌَاى .............................................................................................................
در تاریخ

 13 / /تا کسة ًوزُ (تا عذد) ً ( .....................وزُ تا حزٍف  ) ...........................................................................اس هجوَع

ًوزُ ّ( 18جذُ ) دفاع ًوَدُ ام.
لذا هقالِ /هقاالت ایٌجاًة تا عٌَاى:
 -1هقالِ :
 -2هقالِ:
 -3کِ تزگزفتِ اس هتي رسالِ هی تاضذ ،تِ ّوزاُ ( گَاّی پذیزش  ،اغل ، CDاغل کتاتچِ ی هقالِ ً ،سخِ پزیٌت هقالِ

تأییذ ضذُ تَسط استاد راٌّوا ٍ هذیزگزٍُ ،تػَیز غَرتجلسِ دفاع) جْت تخػیع ًوزُ در تاریخ
پژٍّص داًطکذُ تحػیالت تکویلی تحَیل گزدیذ.خَاّطوٌذ است در ایي خػَظ،

/

 13 /تِ

دفتز

اقذام هقتضی غَرت پذیزد.

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ
اهضاء ٍ تاریخ :

ضَرای هحتزم پژٍّطی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تَضْز
تا سالم
احتزاهاً هَارد فَق تزرسی ٍ تأییذ گزدیذُ؛ ٍ هقالِ هطارٌالیِ تِ ضزح سیز هَجَد هی تاضذ.
 -4اغل:  CD
 -5اغل کتاتچِی هقالِ: 
 -6گَاّی پذیزش ( اغل  ، تػَیزتزاتزاغل ضذُ) 
ً -7سخِ پزیٌت هقالِ تأییذ ضذُ تَسط استاد راٌّوا ٍ هذیزگزٍُ
 -8تػَیز تأییذ ضذُ غَرتجلسِ دفاع
پژٍّص داًطکذُ تحػیالت تکویلی
اهضاء ٍ هْز
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ًکات هْن در هَرد چگًَگی آهادُساسی هذارک جْت تزرسی ًوزُ هقاالت هستخزج اس پایاىًاهِّای کارضٌاسی ارضذ
براساس آییهوامٍَاي داوشگاٌ ،در مقاالت مستخرج از پایانوامٍ فقط وام داوشجً ي اساتیذ راَىما ي مشاير بایذ قیذ شًد ،در غیر ایه صًرت
مقالٍ بٍ َیچ عىًان قابل بررسی وخًاَذ بًد.

هقاالت پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی (ػلوی تزٍیجی ،ػلوی -پژٍّطی)ISI ،ISC ،
پیش از ارسال مقالٍ ،حتماً بٍ لیست مجالت وامعتبر خارجی کٍ در تابلً اعالوات پژيَش داوشکذٌ ،پًرتال ياحذ ي ویس سایت معايوت پژيَشی
داوشگاٌ آزاد اسالمی درج شذٌ است تًجٍ کىیذ.
 -1اصل گَاّی پذیزش هقالِ
 -2هتي هقالِ ارسال ضذُ تِ هجلِ کِ دارای سزتزگ هجلِ تاضذ ()proof
 -3درج صحیح ًام داًطگاُ ٍ ٍاحذ تَضْز در هقاالت تز اساس آییيًاهِ هزتَطِ کِ اطالعرساًی ضذُ است:
فارسی :داًطگاُ آساد اسالهیٍ ،احذ تَضْز ،گزٍُ ،........تَضْز ،ایزاى.
اًگلیسیDepartment of……… , Bushehr branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran. :
 -4تاییذ استاد راٌّوا ٍ هذیز گزٍُ تز رٍی صفحِ اٍل هقالِ ّوزاُ تا جولِ "ایي هقالِ هستخزج اس پایاىًاهِ داًطجَ هیتاضذ".
 -5صفحِ یا گَاّی هطخصکٌٌذُ ًوایِ ( )Indexػلوی هجلِ هثالً ػلوی -پژٍّطی یا ISI WEB OF Science
 -6درخَاست کتثی داًطجَ تِ هؼاٍى پژٍّطی ٍاحذ ّوزاُ تا ضوارُ داًطجَیی ٍ ضوارُ تواس
 -7تجویغ هذارک فَق در یک پَضِ پالستیکی ٍ تحَیل تِ پژٍّص داًطکذُ تحصیالت تکویلی
 -8در هَرد هقاالت چاج ٍ هٌتطز ضذُ ،یک ًسخِ اصل هجلِ یا پزیٌت هقالِ اس ٍب سایت هجلِ ضویوِ ضَد.

هقاالت ارائِ ضذُ در ّوایصّای ػلوی هؼتثز (هٌطقِای ،هلی ٍ تیيالوللی)
 -1یک ًسخِ اصل هجوَػِ هقاالت ّوایص کِ هیتَاًذ کتاتچِ ،CD ،فلص هوَری یا تز رٍی ٍب سایت تاضذ.
ًکتِ هْن CD :یا فلص هوَری تایذ دارای تزچسة اصلی ّوایص تاضذ ٍ کپی ٍ یا رایت قاتل قثَل ًویتاضذ .در هَرد ٍب سایت السم است
صفحِ اصلی ّوایص ،صفحِ فْزست هقاالت کِ هقالِ هَرد ًظز در آى هطخص ضذُ است ٍ پزیٌت هقالِ اس ٍب سایت ضویوِ ضَد.
 -2کپی هقالِ اس کتاتچِ هجوَػِ هقاالت ّوایص ٍ یا پزیٌت هقالِ اس  ٍ CDفلص هوَری
 -3تأییذ استاد راٌّوا ٍ هذیز گزٍُ تز رٍی صفحِ اٍل هقالِ ّوزاُ تا جولِ "ایي هقالِ هستخزج اس پایاىًاهِ داًطجَ هیتاضذ".
 -4درج صحیح ًام داًطگاُ ٍ ٍاحذ تَضْز در هقاالت تزاساس آییيًاهِ هزتَطِ کِ در تاالی ّویي صفحِ ّن قاتل هطاّذُ است.
 -5درخَاست کتثی داًطجَ تِ هؼاٍى پژٍّطی ٍاحذ ّوزاُ تا ضوارُ داًطجَیی ٍ ضوارُ تواس
 -6تجویغ هذارک فَق در یک پَضِ پالستیکی ٍ تحَیل تِ پژٍّص داًطکذُ تحصیالت تکویلی

حَسُ هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍری داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تَضْز
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