ٍصاست ػلَم تحقیقات ٍ فٌاٍسی

موسسه آموزش عالی فاضل

کارگاه آموزش مقاله نویسی  ISIو ISC
برای کلیه رشته های علوم پایه ،فنی و مهندسی ،علوم انسانی ،کشاورزی و هنر

تؼیاسی اص داًـجَیاى تحصیالت تکویلی تِ هضایای هقالِ ًَیؼی کاهال آگاٌّذ ٍ توایل تؼیاس صیادی تِ ًَؿتي
هقاالت ػلوی داسًذ .ایي داًـجَیاى تحقیقات ٍ هطالؼات ٍػیؼی سا ًیض تِ اًجام سػاًیذُ ٍ دادُ ّا ٍ ًتایج تؼیاس هطلَتی تشای
اسائِ دس اختیاس داسًذ .ایي دس حالی اػت ک ِ آًْا جْت ًَؿتي هقالِ اػتواد تِ ًفغ کافی سا ًذاؿتِ ٍ ًوی تَاًٌذ دادُ ّا ٍ
اطالػات اسصؿوٌذ خَد سا آًچٌاى کِ ؿایؼتِ اػت تِ ًگاسؽ دس تیاٍسًذ .حتی گاّی اص اٍقات اػاتیذ ساٌّوا ٍ هـاٍس ًیض فاقذ
ایي تَاًایی تَدُ تا تتَاًٌذ اص ایـاى اػتفادُ کٌٌذ.
هَػؼِ آهَصؽ ػالی فاضل تا سٍیکشد افضایؾ هْاست داًـجَیاى تحصیالت تکویلی اقذام تِ تشگضاسی یک دٍسُ
کاسگاُ هقالِ ًَیؼی ًوَدُ تا تتَاًذ تا ایي تذتیش ػطح هْاست داًـجَیاى ٍ اػاتیذ هحتشم سا دس تْیِ هقاالت ػلوی افضایؾ دادُ
ٍ ػْوی کَچک دس افضایؾ ستثِ ػلوی افشاد ٍ دس ًْایت کـَس داؿتِ تاؿذ.

برخی از سرفصلهای کارگاه مقاله نویسی
ایي ػشفصلْا فقط چٌذ هَضَع اص  011هَضَع ًاًَؿتِ ٍ ًاتی اػت کِ دس کاسگاُ تیاى هی ؿَد .هَضَػات ریل هَضَػات
کلی اػت ٍ ؿکافتي ایي هَضَػات ٍ قاتل اجشا ؿذى آًْا ً ،یاص تِ ًکات سیض ٍ ظشیف داسد .هذسع کاسگاُ تا هْاست خاصی کِ
دس ایي هَاسد داسد ٍ تا تجاسب ؿخصی خَد تواهی ایي ساّْا سا تِ صَست کاهال تجشتی اهتحاى ًوَدُ ٍ تشای کاسّای پظٍّـی
خَیؾ تِ اجشا دسآٍسدُ اػت .تیاى ایي فَت ّای کَصُ گشی  ،تَاًایی قذست ًگاسؽ هقاالت تیي الوللی ؿشکت کٌٌذگاى حاضش
سا کاهال افضایؾ هیذّذ.













آؿٌایی تا سٍؽ تحقیق کاستشدی ٍ ػولی اص هثتذی تا پیـشفتِ
آؿٌایی تا سٍؽ پیذا کشدى هَضَع هقالِ اص هقاالت ٍ ػایتْای هؼتثش ػلوی
آؿٌایی تا ػایتْای هؼتثش ٍ ؿٌاخت آًْا اص ػایتْای ًاهؼتثش
آؿٌایی تا سٍؽ اصَلی ًگاسؽ هقاالت  ... ٍ ISC ،ISIتِ صَست جضء تِ جضء
آؿٌایی تا هجالت هؼتثش  ٍ ISIتقلثی ٍ ًحَُ تـخیص آًْا
آؿٌایی تا هجالت پَلی ٍ سایگاى
آؿٌایی تا دسجات ،ضشایة تاثیش ٍ  ...هجالت ISI
آؿٌایی تا سٍؽ اسػال قذم تِ قذم هقاالت تِ هجالت ISI
آؿٌایی تا فشآیٌذ پیگیشی ٍ اًتـاس هقاالت ISI
آؿٌایی تا فشآیٌذ داٍسی هجالت تیي الوللی ISI
آؿٌایی تا ًحَُ استثاطات ػلوی ٍ ًحَُ تٌظین سصٍهِ ػلوی
ٍ آؿٌایی تا دّْا هطالة ظشیف ٍ سیض دیگش دس ایي حَصُ
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ٍصاست ػلَم تحقیقات ٍ فٌاٍسی

موسسه آموزش عالی فاضل
در این دوره دانشجویان می توانند پاسخ پرسش های کلیدی زیر را بیابند:
 -0هْوتشیي اصَل یک تحقیق ػلوی قاتل چاج چیؼت؟
 -2هْوتشیي هـخصات یک هقالِ قاتل پزیشؽ ٍ قاتل چاج چیؼت؟
 -3چِ ًکاتی دس پزیشؽ یک هقالِ تاثیشگزاس اػت؟
 -4تْتشیي طٍسًالْا تشای ثثت ًام ٍ اسػال هقاالت چِ طٍسًاّایی ّؼتٌذ؟
 -5تفاٍتْای ًگاسؽ فاسػی ٍ اًگلیؼی هقاالت دس چیؼت؟
 -6چْاسچَب هکاتثات تا هجالت ٍ چگًَگی سفغ ًَاقص پیـٌْادی هقالِ چگًَِ اػت؟

دس ایي دٍسُ جضٍُ هفصلی تِ داًـجَیاى تحَیل هیـَد تا تتَاًٌذ تش سٍی آى یادداؿتْای ضشٍسی هَسد تحث دس
کاسگاُ سا اًجام دٌّذ.
دس اًتْای ایي کاسگاُ داًـجَیاى ٍاسد توشیي ػولی ؿذُ ٍ اقذام تِ ًَؿتي یک هقالِ یا قؼوتی اص آى تحت ًظش
اػتاد هی کٌٌذ.

برخی سوابق مدرس دوره :دکتر رامین جعفری









چاج دّْا هقالِ هؼتثش  ISIدس هجالت هؼتثش دس دًیا دس چٌذ ػال اخیش
اسائِ دّْا هقالِ دس کٌفشاًؼْای داخلی
داٍس تیيالوللی دّْا هجلِ هؼتثش ISI
داٍس ًـشیات ٍ کٌفشاًؼْای داخلی کـَس
صاحة اهتیاص اًتـاسات گٌج ػلن
هذسع ٍ اػتاد هـاٍس پایاىًاهِّای داًـجَیاى تحصیالت تکویلی داًـگاُ ؿیشاص
تیؾ اص  05ػال ػاتقِ تذسیغ دس هقاطغ هختلف دس داًـگاُ ؿیشاص ٍ هَػؼِ آهَصؽ ػالی فاضل
چاج چٌذیي جلذ کتاب ػلوی دس هَضَػات هختلف

برنامه کالس:
پٌجـٌثِ ٍ جوؼِ  00 ٍ 01آتاى  77ػاػت ( 7-21دٍ ػاػت اػتشاحت اص ػاػت )03-05
شهریه 0433333 :ریال

شیراز-پارامونت-ابتدای خیابان قصردشت-کوچه1

www.fazel.ac.ir

تلفن371-01030313-11 :

