آدرس دهی در مقاالت فارسی زبان:
نام گروه تخصصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
آدرس دهی در مقاالت انگلیسی:
…. ,Science and Reasearchنام گروه تخصصیDepartment of ….
Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
 از گذاشتن & به جای  andبعد از  Scienceخودداری شود
در مقاالت مستخرج از پایان نامه لطفا موارد ذیل رعایت گردد:
 -1نام دانشجو نفر اول
 -2استاد راهنما نفر دوم و نویسنده مسئول (در صورتی که  2استاد راهنما
در پایان نامه باشد با هماهنگی هر  2استاد راهنما ،نویسنده مسئول
انتخاب می گردد)
 -3استاد مشاور نفر سوم
 -4از نوشتن نام افراد دیگر در مقاله خودداری فرمایید(.در صورتی که فردی
خارج از پایان نامه در مقاله همکاری نموده با نوشتن درخواست کتبی
توسط دانشجو و تایید اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه و شورای گروه
و شورای پژوهش دانشکده قبل از ارائه مقاله باید مجوز اخذ گردد در غیر
اینصورت مقاالت مورد تایید نمی باشد)

لطفا هنگام ارائه مقاله به پژوهش دانشکده موارد ذیل رعایت گردد:
 روی صفحه پذیرش مقاله و صفحه آدرس دهی همه مقاالت استاد راهنما و مدیر گروه امضاء
نموده و جمله مقاالت مستخرج از پایان نامه /رساله بوده و از نظر علمی مورد تایید است حتما
نوشته شود.
شرایط ارائه مقاله جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع دکتری:
 ارائه هر  2مقاله (هم مقاله مجوز دفاع و هم مقاله مجوز تسویه حساب) به همراه فرم تایید مقاله
رساله ی دکتری که در سایت پژوهش واحد موجود می باشد و تایید اساتید راهنما و مدیر گروه
و مدیر پژوهش و ریاست دانشکده که نوشتن جمله مقاالت مستخرج از پایان نامه /رساله بوده و
از نظر علمی مورد تایید است توسط اساتید راهنما و مدیر گروه الزامیست.
 ارائه پرینت از اعتبار مجالت و نحوه داوری آنها و درصورت داشتن  IFمثبت ارائه مستندات و
تایید توسط اساتید
 در صورتی که دانشجو  2استاد راهنما دارد تایید هر دو استاد در مقاالت الزامی می باشد.
 دریافت فرم تخصیص نمره از سایت دانشکده عمران ،معماری و هنر و تکمیل فرو مربوطه و ارائه
به همراه مقاالت
شرایط ارائه مقاله جهت تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد:
 ارائه مقاالت مورد تایید به همراه تایید اساتید راهنما و مدیر گروه و نوشتن جمله مقاالت
مستخرج از پایان نامه /رساله بوده و از نظر علمی مورد تایید است توسط اساتید راهنما و مدیر
گروه الزامیست.
 ارائه پرینت از اعتبار مجالت و نحوه داوری آنها و درصورت داشتن  IFمثبت ارائه مستندات و
تایید توسط اساتید
 برای ارائه سمینار یا تایید وزارت علوم یا پرینت از فهرست مقاالت سمینار در سایت  ISCکه
عنوان مقاله در فهرست قید گردد الزامیست.
 دریافت فرم تخصیص نمره از سایت دانشکده عمران ،معماری و هنر و تکمیل فرو مربوطه و ارائه
به همراه مقاالت

