دانشجویانی که قصد دارند مقاله ارائه دهند قبل از ارسال مقاله از طریق لینک های زیر از جعلی نبودن مجله
یا کنفرانس مطمئن شوید:
http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx
http://rvp.iau.ir/sp/
شیوه آدرس دهی مقاالت :
نویسندگان باید با رعایت ضوابط و مقررات چاپ مقاله به شرح ذیل ،مقاله خود را به نام واحد سپیدان چاپ کنند.
 -1مقاالتی مورد تایید قرار می گیرند که به صورت کامل(نه چکیده) به نام دانشگاه و واحد مربوطه به شکل صحیح (دانشگاه
آزاد اسالمی واحد سپیدان) منتشر شده باشد.
 -2فقط نام یک واحد باید همراه با نام دانشگاه برای معرفی یک نویسنده نوشته شود.
 -3نام دانشگاه آزاد اسالمی و واحد مربوطه در کلیه مقاالت  ISIو همایش های خارجی مطابق بخشنامه و به شکل زیر نوشته
شود.
 ,Iranشهر نام  Branch, islamic Azad University ,گروه نام ،واحد نام Department of

به طور مثال:
Mohammad mohammadi, department of computer, sepidan Branch, Islamic Azad University, sepidan, Iran

و در مقاالت فارسی:
محمد محمدی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سپیدان ،گروه کامپیوتر ،سپیدان  ،ایران.
جهت ترتیب نام نویسندگان در مقاله های مستخرج از پایان نامه ها طبق بخشنامه نفر اول دانشجو  ،نفر دوم استاد یا اساتید
راهنما و نفر سوووم اسووتاد مشوواوره می باشوود همسنیه نویسوونده مسووهول اسووتاد راهنما ( )Corresponding Authorمی
باشد.
در مقاله های مسوتخرج از پایان نامه جهت گرفته نمره به هی وجه نام شوخ وی به مقاله یر از دانشوجو  ،اساتید راهنما و
مشاور اضافه نشود.
دانشوجویان گرامی جهت چاپ مقاله قبل از پذیرش نهایی و واریز وجه لیست مجالت نامعتبر را مالحظه کنند اگر مقاله ای
در هریوک از ایه مجالت چاپ شوووود یرقابل تشوووویق و هی نمره ای به آن تعلق نمی گیرد(مالک اعتبار مجله در زمان
پذیرش نهایی است).
فقط یک آدرس دانشگاهی در مقاالت درج گردد و از اضافه نمودن آدرسهای دیگر(محل کار و  )...خودداری گردد.
بررسی اعتبار مجله در زمان ارائه مقاله برای نمره صورت می پذیرد.
چاپ مقاله در مجالت کم اعتبار شامل نمره و تشویقی نمی شود
مسهولیت چاپ مقاله در ایه نوع مجالت بر عهده دانشجو و استاد راهنما می باشد.
عنوان و موضووع مقاله باید با رشته و گرایش تح یلی نویسنده و رشته تخ

ی مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است

همخوانی کامل داشته باشد .لذا به مجالت با عناویه کلی یا یر مرتبط تشویقی و نمره تعلق نمی گیرد.

بنا به بخشووونامه ،مجالت علمی یر  ISIمعتبر مجالتی هسوووتند که توسوووط یک یا چند پایگاه مانند Cabi, Scopus,
Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier , Wileyنمایه و یا چاپ می شوووند .بر ایه اسوواس
مجالت خارجی معمولی و مجالت کم اعتبار شوامل تشوویقی و امتیاز نمی شوند ( هر چند ایه مجالت ممکه است در لسیت
انتظار ) (Pendingتامسون نیز نمایه شوند ).لذا مجله را کامال بررسی و سپس برای چاپ مقاله اقدام نمایید.
مقاالتی که در شوماره های ویهه ) (Special ISSUEچاپ می شوند اکثراً دارای اعتبار پائینی هستند .لذا پیشنهاد می شود
دانشجویان از چاپ مقاالت در اینگونه شماره ها پرهیز کنند.
مقاالت در همایشها و کنفرانسها تنها در صورت چاپ در کتابسه آن همایش مورد تائید قرار خواهد گرفت(.پذیرش مقاله به
تنهایی قابل قبول نخواهد بود)
به همایش هایی که به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار می شوند نمره ای تعلق نمی گیرد.
کنفرانس هایی که در خارج از ایران توسوط مسسوسوات یا شرکت های ایرانی برگزار می شوند از نظر ایه حوزه دارای اعتبار
پائینی بوده و نمره ای به آن تعلق نمی گیرد.
برای دریافت نمره از مجالت معتبر که هزینه دریافت می کنند می بایست مستندات الزم مربوط به پرداخت هزینه به دالر،
یورو یا  ،...به نام دانشجو و تائیدیه مجله مبنی بر دریافت هزینه مربوطه ) (Confirmationبه پذیرش رسمی مقاله ضمیمه
شود.
مجالت کم اعتبار یا بی اعتبار ،مجالتی هسووتند که دارای روند داوری و چاپ یرمعمول بوده و پس از دریافت مبلغی،
مقاالت را چاپ می کنند .ایه مقاالت مشمول دریافت تشویقی و امتیاز نیستند.
کلیه مجالتی که در فهرست  ISIبدون ضریب تأثیر ،پایگاه  Scopusو یا سایر پایگاههای معتبر نمایه می شوند اما فرایند
داوری و پذیرش مقاله در آنها بسویار کوتاه اسووت و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می گیرد ،نامعتبر محسووو
میشوند و مشمول تشویق نمی شوند و برای ترقیع سالیانه ،هرگونه تبدیل وضعیت ،گرفته نمره پایان نامه یا رساله مورد تأیید
نیستند.
ویژگی هاي نامتعارف وب سایت هاي جعلی مجالت علمی
الف – نداشته اهداف مشخص و تخ

ی برای نشریه

پذیرش مقاله در زمینه های مختلف علمیج -چاپ تعداد زیاد و نامتعارف مقاالت در یک شماره
د -پذیرش درصد باالیی از مقاالت از یک کشور خاص
ه -چاپ مقاالت متعدد از یک نفر در یک شماره
و  -نداشته آدرس معتبر برای مکاتبات ( معموال از ایمیل های نظیر Yahooو یا  Gmailاستفاده می کنند).

