"بسمه تعالی"
ضمن عرض سلام  ،بدین وسیله به استحضار می رساند دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت چاپ مقالات خود در مجلات علمی
موارد ذیل را رعایت فرمایند در غیر اینصورت از دریافت نمره و تشویقی مقاله محروم خواهند شد.
-

با توجه به هدف بالابردن آمار تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در نمایه های معتبر بین المللی  ،قبل از انتخاب هر مجله و ژرنال با استفاده
از آدرس  http://rvp.iau.ir/spاز آخرین فهرست نشریات نامعتبر اطلاع کامل حاصل نمایید .در لینک پیوست لیست نشریات و
سایت های نامعتبر و جعلی به روز رسانی می گردد.

-

چنانچه از اعتبار مجله آگاهی ندارید از چاپ مقاله درآن خودداری گردد .جهت اعتبار سنجی مقاله با استاد راهنما  ،مدیر گروه و یا مدیر
پژوهشی دانشکده هماهنگی شود .مجله هایی که در فهرست  ISIبدون ضریب تاثیر ( )Impact factorو پایگاه  Scopusو دیگر
پایگاههای معتبر نمایه می شوند ولیکن فرایند داوری و پذیرش آن ها بسیار کوتاه (کمتر از یکماه) می باشد و داوری و چاپ با دریافت
هزینه انجام می گیرد معتبر نبوده و مشمول نمره و تشویقی واقع نمی شوند.

-

از آن جا که بایستی استاد راهنما عهده دار مکاتبات باشد ( بخشنامه به شماره  37/999992مورخ  2799/9/9سازمان مرکزی دانشگاه
آزاد اسلامی) ،دانشجویان محترم سعی کنند از طریق استاد راهنما نسبت به ارسال مقاله ( )Submissionاقدام نمایند .

-

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله رعایت شود  :نام دانشجو  ،استاد راهنما  ،استاد مشاور  .از نوشتن اسامی فرد یا افراد دیگر خودداری
گردد (بخشنامه به شماره  37/71529مورخ . ) 2799/9/29

-

به نحوه آدرس دهی ( )Affiliationصحیح مقاله توجه شود (بخشنامه به شماره  32/82918مورخ  .)2797/9/2به طور مثال :

-

- Department of Chemistry,Kerman Branch,Islamic Azad University, Kerman,Iran
مقالات بایستی در مجلات تخصصی چاپ شوند که موضوع مقاله به طور حتم با موضوع مجله همخوانی داشته باشد و از چاپ مقاله در
مجلاتی که مقالات مرتبط با طیف گسترده ای از علوم را چاپ می نمایند خودداری شود(بخشنامه به شماره  32/99598مورخ
. )2791/1/8

-

در صورتی که قبل از چاپ مقاله مایل به دریافت نمره مقاله می باشند  ،الزاما گواهی معتبر پذیرش مقاله (شامل نام نویسندگان ،تاریخ
دریافت و پذیرش مقاله با نام و امضا سردبیر مجله) به همراه داشته باشند.

-

در خصوص همایش ها نیز توجه داشته باشن د مقالات خود را در همایش ها و کنگره های ملی و بین المللی معتبر ارائه نمایند .برگزار
کننده همایش بایستی دانشگاه یا مراکز پژوهشی معتبر باشند .از ار ائه مقاله به همایش های داخلی یا خارجی نامعتبر که فقط گواهی
دریافت و پذیرش مقاله صادر کرده و مجموعه مقالات کل همایش را در قالب لوح فشره یا کتابچه تحویل نمی دهند خودداری شود.
ضمنا در اختیار داشتن لوح فشرده یا کتابچه مجموعه مقالات  ،وب سایت همایش و تصویر مقاله بایستی ضمیمه فرم ارزش مقاله گردد و
توسط استاد راهنما و مدیر گروه تایید شده باشد .به مقالات همایش ها قبل از چاپ شدن و فقط با ارایه گواهی پذیرش  ،نمره اختصاص
نمی یابد.

-

از تاریخ دفاع از پایان نامه به مدت شش ماه فرصت داشته مقاله چاپ شده در همایش یا مجله و یا گواهی پذیرش مقاله در مجلات را
جهت اخذ نمره به همراه فرم ارزش نمره (موجود در سایت دانشگاه) به مدیر پژوهشی دانشکده ارائه نمایند .قابل ذکر است در صورت
تایید استاد راهنما و اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشکده  ،این مدت زمان شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و پس از آن نمره
پایان نامه بر اساس نمره اخذ شده در جلسه دفاعیه  ،ثبت کارنامه خواهد شد.
معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

