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مقاله مذکور   دو  تواند جایگزینیم   JCR  در مجالت  یک مقاله  ،و ماقبل  1394روزانه و شبانه ورودی  نشجویان  برای دا  -1تبصره  

 د. گرد  فوق  ولدر جد 

نویسنده مسئول    .داش ب  دانشگاه خوارزمی  affiliationبا    مقاله بایستی مستخرج از رساله بوده و شامل اسم دانشجو  -2تبصره  

 باشد.  استاد راهنمای اول  بایستی نیز همقال

استاد فرصت   و  مشاور   دوم، استادی  راهنمااستاد    شاملفقط    ل،دانشجو و استاد راهنمای او   عالوه بر  مقاله  مولفان  -3تبصره  

 .باشد تواندمی مطالعاتی

و یا هر    Rapid Publication ،Technical Note ،Short Communicationمقاالت تحت عناوین مختلف نظیر   -4تبصره 

 یپژوهشی رساله دکتردستاوردهای  بعنوان کفایت    متمایز سازد،(  Full paper)  عنوان دیگری که مقاله را از یک مقاله کامل

 .باشدمورد قبول نمی 

مورد   ی پژوهشی رساله دکتردستاوردهای  ، بعنوان کفایت  دانشگاه خوارزمی  چاپ شده در مجالت علمی   مقاالت  - 5تبصره  

 باشد.قبول نمی

 .اشدب  doi  دارای   و  منتشر شده   آنالین  ستی بصورتمقاله بای  وباشد  فی نمیکا  ایمیل پذیرش  فقط  جهت تائید مقاله  -6تبصره  


