
 هيات علمي عضو محترم مربوط به ارتقاءو ديگر مستندات تحويل مقاالت نحوه دستورالعمل 
 

هاي پر شده  بهمراه فرم ، علمي پژوهشي و علمي ترويجي ISIسه نسخه چاپي مقاالت ژورنالي  يهته  -1
  .خود ارزيابي مقاالت

 

فايل تحويلي، مشخص  مشخص كردن نام متقاضي روي مقاالت، نوشتن شماره مقاالت بر طبق ليست  -2
و  IF نوشتن  ،پژوهشي خارجي، علمي ترويجي)-پژوهشي داخلي، علمي -، علمي ISI( كردن نوع مقاالت

MIF  مقاالت ISI .(بر طبق نمونه پيوست) 
 

) و  JCRمقاالت از سايت معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي (سايت (MIF)  و   (IF)پرينت ضريب تاثير   -3
  Q1 سايت  بودن مقاله از SJR (Scimago Journal Ranking)  الصاق آن از طريق منگنه دوخت به

 انتهاي مقاله.
 

علمي پژوهشي بودن مقاالت از طريق سايت معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي كه مورد تاييد پرينت   -4
 انتهاي مقاله.وزارت علوم ميباشد و الصاق آن از طريق منگنه دوخت به 

 

و كامل كنفرانسي بانضمام گواهي ارائه مقاله در كنفرانس در انتهاي مقاله نسخه مقاالت  سهتهيه   -5
 .تفكيك هر مقاله كنفرانسي در يك كاور پالستيكي و نهايتاً در سه سري مستقل قابل ارائه به داوران

و نوشتن شماره مقاالت بر طبق ليست فايل تحويلي كنفرانسي مشخص كردن نام متقاضي روي مقاالت   -6
 بر طبق نمونه پيوست.

 تفكيك هر مقاله ژورنالي در داخل يك كاور پالستيكي درسه سري مستقل قابل ارائه به داوران.  -7
و كال سه دسته مقاالت كنفرانسي  كاور پالستيكي  سه تفكيك هر مقاله كنفرانسي كامل در داخل  -8

 .ه به داورانابل ارائقتفكيك شده 
 فايل اكسلي شناسنامه علمي پس از پر شدن از طريق اتوماسيون تحويل گردد.   -9

رساله  و همچنينباشد  هاي ارشد و دكتري كه راهنمايي آنها با متقاضي ارتقاء مي كليه پايان نامه  -_10
 نمي باشد). ، ه ايد(نيازي به تحويل پايان نامه ها ئي كه مشاور بود. دكتري خود متقاضي نيز تحويل شود

 
ح علمي  1توضي سلي): لطفاً در شناسنامه  شاركت  (فايل اك رتيب ميزان م در بخش مقاالت ژورنالي به ت

گرمتقاضي در تهيه  عبارت دي ست و  مقاله (از زياد به كم) وارد شود. به  مقاالت اصلي متقاضي ابتداي لي
آورده شود.  بقيه در ادامه 

 

ح  سب امتياز ما -2توضي راي ك ه بررسيتقاضاي  لطفا  ده فرهنگي،ب تحويل  ،الزم اصل مستندات آن را بهمرا
شته شود. مدارك فرهنگيگردد. ضمناً كپي  ستندات گذا كن م  نيز در زون

 

 با تشكر از توجه شما
 دبيرخانه كميته ارتقاء

 93 پاييز
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