وزارت غهّم جدلیلات و فٍاوری

موسسه آموزش عالی فاضل

کارگاه آموزش مقاله نویسی  ISIو ISC
برای کلیٍ رشتٍ َای علًم پایٍ ،فىی ي مُىدسی ،علًم اوساوی ،کشايرزی ي َىر

ةعیاری از داٌؼجّیان جدؿیالت جکيیهی ةَ ىضایای ىلانَ ٌّیعی کاىال آگاٍُس و جيایم ةعیار زیادی ةَ ٌّػحً
ىلاالت غهيی دارٌس .ایً داٌؼجّیان جدلیلات و ىطانػات وظیػی را ٌیض ةَ اٌجام رظاٌیسه و داده ُا و ٌحایج ةعیار ىطهّةی ةصای
ارائَ در ارحیار دارٌس .ایً در خانی اظث ک َ آٌِا جِث ٌّػحً ىلانَ اغحياد ةَ ٌفط کافی را ٌساػحَ و ٌيی جّاٌٍس داده ُا و
اطالغات ارزػيٍس رّد را آٌچٍان کَ ػایعحَ اظث ةَ ٌگارش در ةیاورٌس .خحی گاُی از اوكات اظاجیس راٍُيا و ىؼاور ٌیض فاكس
ایً جّاٌایی ةّده جا ةحّاٌٍس از ایؼان اظحفاده کٍٍس.
ىّظعَ آىّزش غانی فاضم ةا رویکصد افضایغ ىِارت داٌؼجّیان جدؿیالت جکيیهی اكسام ةَ ةصگضاری یک دوره
کارگاه ىلانَ ٌّیعی ٌيّده جا ةحّاٌس ةا ایً جسةیص ظطح ىِارت داٌؼجّیان و اظاجیس ىدحصم را در جِیَ ىلاالت غهيی افضایغ داده
و ظِيی کّچک در افضایغ رجتَ غهيی افصاد و در ٌِایث کؼّر داػحَ ةاػس.

برخی از سرفصلُای کارگاٌ مقالٍ وًیسی
ایً ظصفؿهِا فلط چٍس ىّضّع از  011ىّضّع ٌاٌّػحَ و ٌاةی اظث کَ در کارگاه ةیان ىی ػّد .ىّضّغات ذیم ىّضّغات
کهی اظث و ػکافحً ایً ىّضّغات و كاةم اجصا ػسن آٌِا ٌ ،یاز ةَ ٌکات ریض و ظصیف دارد .ىسرس کارگاه ةا ىِارت راؾی کَ
در ایً ىّارد دارد و ةا ججارب ػزؿی رّد جياىی ایً راُِا را ةَ ؾّرت کاىال ججصةی اىحدان ٌيّده و ةصای کارُای پژوُؼی
رّیغ ةَ اجصا درآورده اظث .ةیان ایً فّت ُای کّزه گصی  ،جّاٌایی كسرت ٌگارش ىلاالت ةیً انيههی ػصکث کٍٍسگان خاضص
را کاىال افضایغ ىیسُس.













آػٍایی ةا روش جدلیق کارةصدی و غيهی از ىتحسی جا پیؼصفحَ
آػٍایی ةا روش پیسا کصدن ىّضّع ىلانَ از ىلاالت و ظایحِای ىػحتص غهيی
آػٍایی ةا ظایحِای ىػحتص و ػٍارث آٌِا از ظایحِای ٌاىػحتص
آػٍایی ةا روش اؾّنی ٌگارش ىلاالت  ISC ،ISIو  ...ةَ ؾّرت جضء ةَ جضء
آػٍایی ةا ىجالت ىػحتص  ISIو جلهتی و ٌدّه جؼزیؽ آٌِا
آػٍایی ةا ىجالت پّنی و رایگان
آػٍایی ةا درجات ،ضصایب جاثیص و  ...ىجالت ISI
آػٍایی ةا روش ارظال كسم ةَ كسم ىلاالت ةَ ىجالت ISI
آػٍایی ةا فصآیٍس پیگیصی و اٌحؼار ىلاالت ISI
آػٍایی ةا فصآیٍس داوری ىجالت ةیً انيههی ISI
آػٍایی ةا ٌدّه ارجتاطات غهيی و ٌدّه جٍظیو رزوىَ غهيی
و آػٍایی ةا دُِا ىطانب ظصیف و ریض دیگص در ایً خّزه
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موسسه آموزش عالی فاضل
در ایه ديرٌ داوشجًیان می تًاوىد پاسخ پرسش َای کلیدی زیر را بیابىد:
 -0ىِيحصیً اؾّل یک جدلیق غهيی كاةم چاپ چیعث؟
 -2ىِيحصیً ىؼزؿات یک ىلانَ كاةم پشیصش و كاةم چاپ چیعث؟
 -3چَ ٌکاجی در پشیصش یک ىلانَ جاثیصگشار اظث؟
 -4ةِحصیً ژورٌانِا ةصای ثتث ٌام و ارظال ىلاالت چَ ژورٌاُایی ُعحٍس؟
 -5جفاوجِای ٌگارش فارظی و اٌگهیعی ىلاالت در چیعث؟
 -6چِارچّب ىکاجتات ةا ىجالت و چگٌّگی رفع ٌّاكؽ پیؼٍِادی ىلانَ چگٌَّ اظث؟

در اٌحِای ایً کارگاه داٌؼجّیان وارد جيصیً غيهی ػسه و اكسام ةَ ٌّػحً یک ىلانَ یا كعيحی از آن جدث ٌظص
اظحاد ىی کٍٍس.

برخی سًابق مدرس ديرٌ :دکتر رامیه جعفری









چاپ دُِا ىلانَ ىػحتص  ISIدر ىجالت ىػحتص در دٌیا در چٍس ظال اریص
ارائَ دُِا ىلانَ در کٍفصاٌعِای دارهی

داور ةیًانيههی دُِا ىجهَ ىػحتص ISI
داور ٌؼصیات و کٍفصاٌعِای دارهی کؼّر
ؾاخب اىحیاز اٌحؼارات گٍج غهو
ىسرس و اظحاد ىؼاور پایانٌاىَُای داٌؼجّیان جدؿیالت جکيیهی داٌؼگاه ػیصاز
ةیغ از  05ظال ظاةلَ جسریط در ىلاطع ىزحهف در داٌؼگاه ػیصاز و ىّظعَ آىّزش غانی فاضم
چاپ چٍسیً جهس کحاب غهيی در ىّضّغات ىزحهف

برنامه کالس آنالین:
پىجشىبٍ

 11اردیبُشت19

ساعت  17الی 13

جمعٍ

 13اردیبُشت19

ساعت  1الی 10

پىجشىبٍ

 11اردیبُشت19

ساعت  17الی 13

جمعٍ

 17اردیبُشت19

ساعت  1الی 10

شُریٍ کالس 1933333 :ریال
* ةصای ػصکث در کالس اخحیاج ةَ یک دظحگاه رایاٌَ یا جتهث و یا جهفً ُيصاه ىحؿم ةَ ایٍحصٌث اظث.
* در کالظِای آٌالیً ىاٌٍس کالظِای غادی اىکان پصظغ و پاظذ و ارجتاط ىعحلیو ةا اظحاد وجّد دارد.
* ةػس از ثتث ٌام در کالس ٌام کارةصی و رىض غتّر ورود ةَ کالس در ارحیارجان كصار رّاُس گصفث.
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