وزارت غهّم جدلیلات و فٍاوری

موسسه آموزش عالی فاضل

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

ةصیاری از داٌظجّیان جدػیالت جکيیهی ةَ ىزایای ىلانَ ٌّیصی کاىال آگاٍُد و جيایم ةصیار زیادی ةَ ٌّطحً
ىلاالت غهيی دارٌد .ایً داٌظجّیان جدلیلات و ىطانػات وشیػی را ٌیز ةَ اٌجام رشاٌیده و داده ُا و ٌحایج ةصیار ىطهّةی ةرای
ارائَ در اخحیار دارٌد .ایً در خانی اشث ک َ آٌِا جِث ٌّطحً ىلانَ اغحياد ةَ ٌفس کافی را ٌداطحَ و ٌيی جّاٌٍد داده ُا و
اطالغات ارزطيٍد خّد را آٌچٍان کَ طایصحَ اشث ةَ ٌگارش در ةیاورٌد .خحی گاُی از اوكات اشاجید راٍُيا و ىظاور ٌیز فاكد
ایً جّاٌایی ةّده جا ةحّاٌٍد از ایظان اشحفاده کٍٍد.
ىّشصَ آىّزش غانی فاضم ةا رویکرد افزایض ىِارت داٌظجّیان جدػیالت جکيیهی اكدام ةَ ةرگزاری یک دوره
کارگاه ىلانَ ٌّیصی ٌيّده جا ةحّاٌد ةا ایً جدةیر شطح ىِارت داٌظجّیان و اشاجید ىدحرم را در جِیَ ىلاالت غهيی افزایض داده
و شِيی کّچک در افزایض رجتَ غهيی افراد و در ٌِایث کظّر داطحَ ةاطد.

برخی از سرفصلهای کارگاه مقاله نویسی
ایً شرفػهِا فلط چٍد ىّضّع از  011ىّضّع ٌاٌّطحَ و ٌاةی اشث کَ در کارگاه ةیان ىی طّد .ىّضّغات ذیم ىّضّغات
کهی اشث و طکافحً ایً ىّضّغات و كاةم اجرا طدن آٌِا ٌ ،یاز ةَ ٌکات ریز و ظریف دارد .ىدرس کارگاه ةا ىِارت خاغی کَ
در ایً ىّارد دارد و ةا ججارب طخػی خّد جياىی ایً راُِا را ةَ غّرت کاىال ججرةی اىحدان ٌيّده و ةرای کارُای پژوُظی
خّیض ةَ اجرا درآورده اشث .ةیان ایً فّت ُای کّزه گری  ،جّاٌایی كدرت ٌگارش ىلاالت ةیً انيههی طرکث کٍٍدگان خاضر
را کاىال افزایض ىیدُد.













آطٍایی ةا روش جدلیق کارةردی و غيهی از ىتحدی جا پیظرفحَ
آطٍایی ةا روش پیدا کردن ىّضّع ىلانَ از ىلاالت و شایحِای ىػحتر غهيی
آطٍایی ةا شایحِای ىػحتر و طٍاخث آٌِا از شایحِای ٌاىػحتر
آطٍایی ةا روش اغّنی ٌگارش ىلاالت  ISC ،ISIو  ...ةَ غّرت جزء ةَ جزء
آطٍایی ةا ىجالت ىػحتر  ISIو جلهتی و ٌدّه جظخیع آٌِا
آطٍایی ةا ىجالت پّنی و رایگان
آطٍایی ةا درجات ،ضرایب جادیر و  ...ىجالت ISI
آطٍایی ةا روش ارشال كدم ةَ كدم ىلاالت ةَ ىجالت ISI
آطٍایی ةا فرآیٍد پیگیری و اٌحظار ىلاالت ISI
آطٍایی ةا فرآیٍد داوری ىجالت ةیً انيههی ISI
آطٍایی ةا ٌدّه ارجتاطات غهيی و ٌدّه جٍظیو رزوىَ غهيی
و آطٍایی ةا دُِا ىطانب ظریف و ریز دیگر در ایً خّزه
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در این دوره دانشجویان می توانند پاسخ پرسش های کلیدی زیر را بیابند:
 -0ىِيحریً اغّل یک جدلیق غهيی كاةم چاپ چیصث؟
 -2ىِيحریً ىظخػات یک ىلانَ كاةم پذیرش و كاةم چاپ چیصث؟
 -3چَ ٌکاجی در پذیرش یک ىلانَ جادیرگذار اشث؟
 -4ةِحریً ژورٌانِا ةرای دتث ٌام و ارشال ىلاالت چَ ژورٌاُایی ُصحٍد؟
 -5جفاوجِای ٌگارش فارشی و اٌگهیصی ىلاالت در چیصث؟
 -6چِارچّب ىکاجتات ةا ىجالت و چگٌّگی رفع ٌّاكع پیظٍِادی ىلانَ چگٌَّ اشث؟

در ایً دوره جزوه ىفػهی ةَ داٌظجّیان جدّیم ىیظّد جا ةحّاٌٍد ةر روی آن یادداطحِای ضروری ىّرد ةدخ در
کارگاه را اٌجام دٍُد.
در اٌحِای ایً کارگاه داٌظجّیان وارد جيریً غيهی طده و اكدام ةَ ٌّطحً یک ىلانَ یا كصيحی از آن جدث ٌظر
اشحاد ىی کٍٍد.

برخی سوابق مدرس دوره :دکتر رامین جعفری









چاپ دُِا ىلانَ ىػحتر  ISIدر ىجالت ىػحتر در دٌیا در چٍد شال اخیر
ارائَ دُِا ىلانَ در کٍفراٌصِای داخهی
داور ةیًانيههی دُِا ىجهَ ىػحتر ISI
داور ٌظریات و کٍفراٌصِای داخهی کظّر
غاخب اىحیاز اٌحظارات گٍج غهو
ىدرس و اشحاد ىظاور پایانٌاىَُای داٌظجّیان جدػیالت جکيیهی داٌظگاه طیراز
ةیض از  05شال شاةلَ جدریس در ىلاطع ىخحهف در داٌظگاه طیراز و ىّشصَ آىّزش غانی فاضم
چاپ چٍدیً جهد کحاب غهيی در ىّضّغات ىخحهف

برنامه کالس:
پٍجظٍتَ و جيػَ  06و  07اشفٍد  77شاغث ( 7-21دو شاغث اشحراخث از شاغث )03-05
شهریه 0433333 :ریال
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