آیین نامه جذب مقاالت طالب
همبلِ یکی اص ثْتشیي لبلت ّب ثشای اسایِ ثوشات ٍ ًتبیح پژٍّطی است کِ پبیِای ثشای سضذ علوی گشدیذُ است.
اسبس همبلِ ضبهل دٍ ثخص سبختبس ٍ هحتَا است کِ ثِ هثبثِ ظشف ٍ هظشٍف هیثبضٌذ ٍ سعبیت ّش دٍ ضشٍسی
است .سبختبس همبلِ ًَیسی ٍ چیذهبى هحتَا دس لبلت آى ثب سلیمِّبی فشدی لبثل تغییش ًجَدُ ٍ عذم سعبیت آى
هَخت ثی اسصش ضذى همبلِ است ،اگشچِ دسثشداسًذُ ثْتشیي هحتَا ثبضذ .لزا خْت پزیشش همبالت طالة
ضشایطی ثِ ضشح ریل اعالم هی گشدد:
 همبلِ اسائِ ضذُ ثبیستی حبصل دستبٍسد علوی ًگبسًذُ ثبضذ.
 همبلِ ثبیذ حذالل دس  ٍ 4حذاکثش دس  02صفحِ ی کبغز استبًذاسد  A4ثب سعبیت فبصلِ ی سِ سبًتی
هتش -دس حبضیِ – اص ّش طشف ٍ ثب فبصلِ ی یک سبًتی هتش ثیي سطشّبی ًَضتبسی اسائِ گشدد.
 همبلِ ثبیذ ثِ صَست تبیپی تحت ًشم افضاس  wordثب خط  ٍ B zarاًذاصُ للن  44ثبضذ.
 رکش ًبم  ،ضوبسُ ی تلفي ٍ ستجِ علوی ًگبسًذُ ٍ ًطبًی دلیك پست الکتشًٍیکی(ایویل) الضاهی هی ثبضذ.
 فبیل همبلِ ثبیذ ثِ ًطبًی پست الکتشًٍیکی (  ٍ ) jazbe18@gmail.comیب اص طشیك پست (حبٍی
لَح فطشدُ داسای ًسخِ  PDFٍ wordهمبلِ) اسسبل ضَد.
 پزیشش اٍلیِ ی همبلِ هٌَط ثِ سعبیت ضیَُ ًبهِ ی تذٍیي همبلِ هی ثبضذ
 اداسُ پژٍّص دس پزیشش ،سد ٍ ٍیشایص هٌذسخبت علوی همبلِ ّب آصاد است ٍ کلیِ حمَق لبًًَی چبح
ٍ ًطش همبلِ هحفَظ هی ثبضذ .
 هسئَلیت ّبی ًبضی اص عذم صحت علوی ٍ یب دیذگبُ ّبی ًظشی ٍ اسخبعبت هٌذسج دس همبلِ ّبی
علوی ثش عْذُ ی ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى آى خَاّذ ثَد.
 حك الملن ًگبسش همبالت ثِ طالة ثِ إصاء ّش صفحِ اص ّ 5ضاس تَهبى تب ّ 42ضاس تَهبى هی ثبضذکِ
هٌَط ثِ سعبیت توبم ضشایط هٌذسج دس ضیَُ ًبهِ ثَدُ ٍ هشخع تطخیص ستجِ علوی همبالت اداسُ
پژٍّص هعبًٍت آهَصش ٍ پژٍّص حَصُ علویِ اصفْبى هی ثبضذ
 همبالت طالة پس اص اسصیبثی دس دٍ سطح هٌتطش هی گشدد.
الف  :ثبسگزاسی دس سبیت اداسُ پژٍّص

ة  :چبح ٍ ًطش همبلِ دس هدلِ علوی اداسُ پژٍّص

