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معاونت محترم پژوهطي دانطگاه آزاد اسالمي واحذ ارسنجان
تا سالم
هقالِ اي تا هطخصات ريل تطَس كاهل (  )Full Textتِ ًام دانطگاه آزاد اسالمي واحذ ارسنجان

احتشاها تا تَجِ تِ ايٌكِ ايٌجاًة

اسائِ /چاپ ًوَدُ ام ،خَاّطوٌذ است دستَس فشهاييذ تا تطَيقي ٍ ّضيٌِ ّاي هشتَطِ تِ ايٌجاًة پشداخت گشدد .ضوٌا اعالم هي ًواين كِ تاكٌَى تاتت ايي هقالِ اص
ٍاحذ ّاي داًطگاُ آصاد اسالهي ٍ سايش هشاكض علوي كطَس ّيچ گًَِ تطَيقي دسيافت ًٌوَدُ ام ٍ ايي هقالِ تشاي اٍليي تاس تطَس  Full Textچاپ گشديذُ است.
اهضاء
مذارک مورد نیاز:
 )1تكويل دقيق فشم دسخَاست تطَيقي
 )2كپـــي كاهل اص هقالِ چاپ ضذُ دس هجلِ ٍ هجوَعِ هقاالت ّوايص (ياّ CDوايص) تِ ّوشاُ اصـل آى
 )3اصل گَاّي حضَس دس ّوايص يا پزيشش هقالِ تِ ّوشاُ كپي اص گَاّي  .ضوٌا جْت دسيافت ّضيٌِ ّا الصم است هَافقت ًاهِ اٍليِ هعاٍى پژٍّطي ٍ اصل
تليط ٍ فاكتـَسّاي هشتَطِ اسائِ گشد.كاسكٌاى ٍ اعضاي ّيات علوي هي تَاًٌذ حذاكثش اص  5سٍص حق هاهَسيت تا سقف  2000000سيال تْشُ هٌذ گشدًذ.

 WORDاص چكيذُ هقالِ تِ ّوشاُ هطخصات كاهل ّوايص/هجلِ ٍ اسسال تِ ايويل

 )4فايل  Pdfاص كل هقالِ ٍ تْيِ فايل
Iauapajohesh@yahoo.com

«« به درخواستهاي ناقص تطويقي پرداخت نمي گردد»» .
)1مطخصات متقاضي دريافت تطويقي مقاالت:
ضواسُ تواس:

ًام ًَيستذُ:

كذ هلي:

پست الكتشًٍيك:

ضواسُ حساب هتوشكض تشجيحا تاًك هلي (تِ ًام ًَيسٌذُ) :

ًام تاًك:

)2وضعیت همكاري نويسنذه با دانطگاه:
الف)ّيات علوي توام ٍقت

ب) ًيوِ ٍقت

)3نقص نويسنذه در نگارش مقاله:

ج)حق التذسيس

الف) هَلف اصلي

د)داًطجَ

ُ)عضَ تاضگاُ

ب) سايش ًَيسٌذگاى

)5نام و نام خانوادگي نويسنذگان همكار :الف )

ٍ)كاسهٌذ

ي)سايش

 )4تعذاد نويسنذگان:
ج)

ب)

)6عنوان مقاله:
 )7مقاله مربوط به  :رساله دکترا یا پایان نامه کارشناسی ارشد

طرح پژوهشی درون دانشگاهی

مجله
:
)8نام همايص/

طرح پژوهشی برون دانشگاهی

مستقل

مي باضذ.

 )9كطور و ضهر محل برگساري همايص:

)10سال برگساري همايص /انتطار مجله:

 )12ضماره مجله

) 11متولي برگساري همايص  /انتطار مجله:

)13رتبه علمي مجله:
الف)ISI
ُ) علوي پژٍّطي

ب) ISI Listed
ٍ) علوي تشٍيجي

)14دامنه همايص :الف) تيي الوللي خاسج

ج) ( ISCپايگاُ استٌادي داخلي)
ي) علوي عوَهي

ب) تيي الوللي داخل

د) خاسجي غيش ISI

م)علوي تخصصي(علوي هش ٍسي)
ج) ملی  /سراسری

د) استاًي  -هٌطقِ اي

ى) سايش ًطشيات
ُ) داخلي ٍاحذّا

