معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 ضوابط قالب نشریات و مقاالت
 -1نشریات باید از مشخصات فنی قابل قبول برخوردار باشند و اصول صحیح نوشتاری زبان نشریه را رعایت کنند.
 -2درج شماره استاندارد بین المللی در هر نشریه( )ISSNو ثبت در .ISC
 -3انتشار به موقع نشریه از موارد مهم و ضروری برای حفظ اعتبار نشریه می باشد.
 -4در هر نشریه نام نویسنده یا نویسندگان به طور کامل در فهرست مقاالت درج شود.
 -5فهرست مقاالت بر روی جلد و داخل نشریه درج گردد.
 -6وابستگی سازمانی نویسنده درجه علمی و پست الکترونیکی نیز در ابتدای مقاالت ارائه شود .همچنین نام نویسنده
مسئول با ذکر نشانی کامل در پایین هر مقاله آورده شود.
 -7اسامی داوران کل مقاالت هر شماره از نشریه می تواند در انتهای نشریه درج گردد.
 -8چنانچه محل جغرافیای نویسنده یا نویسندگان شامل شهر و استان در بخشی از نشانی آنان قید گردد برای نمایه منزلگاه
استنادی علوم ایران مفید خواهد بود.
 -9نام نشریه با مشخصات کامل شامل عنوان صحیح نشریه(فارسی و التین) ،سال (دوره) و شماره ارائه شود.
 -10در نشریات تخصصی باید عنوان جدید با اندازه بزرگتر باالی عنوان سابق ذکر شود .سابقه انتشار و شمارگان نشریه حفظ
گردد.
 -11نوبت انتشار نشریه مثالً به صورت دو ماهنامه ،فصلنامه و یا دوفصلنامه در سال نوشته شود
 -12نشانی نشریه به طور کامل و به همراه پست الکترونیکی ،نشانی وب  ،شماره تلفن ،نمابر و کد پستی در نشریه آورده شود.
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 -13چکیده مقاله به انگلیسی و همچنین چکیده فارسی مقاالت انگلیسی زبان ،همراه یا در انتهای نشریه و در صفحات
جداگانه ای که مشخصات نشریه در آن درج شده است ارائه شود
 -14راهنمای تهیه و تنظیم مقاالت در ابتدای هر نشریه درج گردد.
 -15منابع و مأخذ هر مقاله به طور کامل و با ذکر تمام جزئیات با روش یکسان آورده شود.
 -16با توجه به رشته های موضوعی ،سردبیران محترم می توانند از راهنماهای موجود(  )style guidesمانند ،
Turabian,Chicago University, MLA,APAو ...استفاده کنند بهره گیری از راهنماهای مزبور باعث می شود تا
بنیان ISCبه درستی پی ریزی شود و حقوق نویسندگان ضایع نگردد
 -17موضوع یا موضوعات هر نشریه در بخش شرایط پذیرش یا راهنمای نویسندگان مقاالت آورده شود.
 -18در ارتباط با مقاله های تحقیقی چنانچه آن مقاله از منابع مالی سازمان وابسته یا سازمانن های دیگر استفاده کرده باشند،
ذکر این موضوع در قسمت تشکر و قدر دانی ضروری است
 -19تعداد مقا الت چاپ شده در هر شماره مشخص و تقریباً ثابت باشد و تعداد مقاالت در هر نشریه کمتر از  6مقاله
نباشد.
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