
 و نحوه آدرس دهي مقاالت علمي مقاله نمره از برخورداري نحوه

 :رسدیم اطالع به نامه انیپا از مستخرج هاي مقاله نمره اخذ جهت لیذ موارد مرکزي سازمان بخشنامه نیآخر مطابق
 

  ایر و فرهیوظ نظرام يبررا فرصت بودن دارا صورت در انیدانشجو. ابدی یم اختصاص مقاله به ٣ شماره فرم مطابق نامه انیپا نمره ستیب از نمره دو 

 .ندھد ارائه را خود نامه انیپا از مستخرج مقاله چاپ ای رشیپذ تا دارند فرصت کسالی تا حداکثر فهیوظ نظام مشکل نداشتن
 

 . باشد یم االجرا الزم ١/١/١٣9٣ خیتار از يمرکز سازمان ٢٢/١٠/٢9 مورخ ٣٥٢٦٨١/7٣ شماره بخشنامه یط فوق موارد) 
 

 .گرفت نخواهد تعلق نمره شوند چاپ خالصه شکل به که مقاالتی به** 
 

 هدهمشا قابل هشیامورپژو دامنه ریز دانشگاه تیسا در نامعتبر اتینشر ستیل)  شود یم چاپ نامعتبر اتینشر در که یمقاالت 

 و کنفرانس هاي بی اعتبار)کنفرانس هایی که توسط شرکت ها، انجمن ها یا موسسات ( غیر دانشگاهها برگرزار مری کننرد (است

 .شوند ینم قیتشو و نمره افتیدر مشمول
 

به مقاله مسرتخرج از پایران نامره نمرره  )در صورت وجود(نوشتن هر گونه اسم اضافی به جز اسم دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور

 تعلق نمی گیرد.
 

 مکاتباات هاده دارع نمااهرا استاد و دانشجو لیتحص محل واحد نام به و دانشجو اول ندهسینو نامه انیپا از مستخرج مقاالت در 

 )ستاره دار شود(.است
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