شماره:

دانش گاه آزاد اسالمی

تاریخ:

..........................................................................................................................................

...................... ..........................................................................................................................

پیوست:

..................................................................................................................................

واحد شیـراز

نحوه تنظیم اسامی و آدرس مولفین ( )Affiliation/Authorsدر مقاالت علمی اعضای محترم
هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
پیرو بخشنامه های متعدد دانشگاه در مورد درج نام نویسندگان و نحوه آدرس دهی در مقاالت علمی (مانند بخشنامه های شماره 73/299920
مورخ  87/352676 ،92/9/9مورخ  87/25426 ، 92/10/2مورخ  93/2/10و  70/81248مورخ  ،)93/9/1رعایت نکات زیر جهت
دریافت مجوز مقاله برای دفاع از رساله دکتری ،دریافت نمره و تسویه حساب رساله های دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد ،جایزه ریالی مقاالت،
دریافت مجوز تسویه حساب طرح های پژوهشی ،کسب امتیازات الزم جهت ترفیع و ارتقا و پژوهانه و دیگر موارد ،الزم است شیوه آدرس دهی
مقاالت الزاما با فرمت ذیل مطابقت داشته باشد.
 در مقاالت مستخرج از پایان نامه نویسنده اول دانشجو و آدرس به نام واحد شیراز ،نویسنده دوم استاد راهنما و عهدهدار مکاتبات( )Corresponding Authorو استاد مشاور در صورت وجود نویسنده سوم باشد.
 در مقاالت مستخرج از رساله های دکتری که دارای  2استاد راهنما هستند ،تصمیم در خصوص مسئول مکاتبات با توافق استادان راهنماصورت خواهد گرفت.
 از آنجایی که به مراتب مشاهده شده است ،دانشجویان از طریق واسط و با پرداخت هزینه به شرکت های سودجو اقدام به اخذ پذیرش ازنشریاتی می نمایند که اعتبار آنها به هیچ وجه مورد تایید دانشگاه نمی باشد و یا پذیرش جعلی در اختیار دانشجو قرار می گیرد ،بدیهی است کلیه
عواقب و مسئولیت این تخلف ،متوجه استاد راهنما و مسئول مکاتبات بوده و ایشان ملزم به پاسخگویی به مراجع مربوط می باشند.
 در مقاله اصلی برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی درج نام کلیه استادان راهنما و مشاور الزامی می باشد. ذکر نام غیرمرتبط در مقاالت امکان پذیر نبوده و در صورت نیاز به ذکر نام افراد غیرمرتبط در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی (مانندمشاوران صنعتی) در مقاالت باید قبل از ارسال مقاله ،مجوزهای الزم از معاونت پژوهش و فناوری واحد اخذ گردد .بدیهی است پس از برگزاری
دفاع دانشجو امکان موافقت با این موضوع وجود نخواهد داشت.
 -نحوه درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسالمی در مقاله ها به شرح زیر می باشد:

 نمونه صحیح آدرس دهی در مقاالت فارسی:گروه  ،........دانشکده ( ........در صورت نیاز) ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
مثال :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 نمونه صحیح آدرس دهی در مقاالت انگلیسی:Department of …….., Faculty of …….. (If necessary), Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
Example: Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

 مقاله های دانشجویان علوم و تحقیقات فارس سابق (ورودی  93و پیش از آن) که با واحد شیراز تجمیع شده اند ،باید نام واحد علوم وتحقیقات و واحد شیراز هر دو با ترتیب زیر نشان داده شود:
 مقاالت فارسی:-1گروه بیوشیمی ،پردیس علوم و تحقیقات فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارس ،ایران
-2گروه بیوشیمی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 مقاالت انگلیسی:1-Department of Biochemistry, Fars Science and Research branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
2-Department of Biochemistry, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
نشانی :شیراز – کیلومتر  5جاده شهر صدرا – پردیس دانشگاه آزاد اسالمی صندوق پستی71993-1 :
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