
یشهوژپ تاسسوم  اه و  هاگشناد  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نانواعم 

ربتعم یملع  تایرشن  مرتحم  لوئسم  ناریدم  ناریبدرس و 

یملع ياه  نمجنا  مرتحم  ياسور 

مارتحا مالس و  اب 

رد تایرـشن  یللملا  نیب  يزاس  درادناتـسا  عوضوم  یملع ، تایرـشن  یفیک  ياقترا  تیمها  هب  رظن     
.دشاب یم  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  تایرشن  نوسیمک  راک  روتسد 

نیا تیاـعر  یللملا  نیب  ياـه  هیاـمن  اـه و  هاـگیاپ  زا  يرایـسب  رد  روضح  زاـین  شیپ  تسا  یهیدـب   
.دشاب یم  اهدرادناتسا 

درادناتسا ناونع «  اب  صوصخ  نیا  رد  يرانیبو )  ) يزاجم هاگراک  نویسیمک  نیا  تسا  رکذ  نایاش      
تعاس 10 هام 1395  رهم  خروم 25  یللملا » نیب  ياهرایعم  ساسا  رب  یملع  ربتعم  تایرشن  يزاس 

یملع تایرـشن  ناراکردـنا  تسد  یماـمت  يارب  هاـگراک  نیا  رد  تکرـش  .دـیامن  یم  رازگرب  یلا 12 
.ددرگ یم  هیصوت 

یملع تایرشن  یبایزرا  هناماس  یلـصا  هحفـص  ای  ریز  کنیل  سردآ  هب  هاگراک  نیا  رد  مان  تبث  تهج 
.دییامرف هعجارم 

https://goo.gl/forms/MWLwLHw2LIK9rbVs1

پاچ و نیودت ، ماگنه  رد  ار  ریز  دراوم  یملع  تایرشن  مرتحم  نیلوئسم  تسا  مزال  نینچمه     
: دنهد رارق  هجوت  دروم  یملع  تایرشن  راشتنا 

حالـصیذ عجارم  ساسا  رب  دـناوت  یم يروشنم  نینچ  نیودـت  .هیرـشن  يارب  رـشن  یقـالخا  لوصا  نیودـت 
(. COPE, OASPA, STM ) دشاب ما  یت  یپ يا و سا  وا يا سا  پوک ، دننام  یللملا  نیب

Creative دنوش هتخانش  تیمسر  هب  یس  یس  ياهزوجم  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب  هیرـشن  تیار  یپک قح 
(.   Commons (CC) 

.دوش دیق  هیرشن  رد  فافش  تروص  هب ناگدنناوخ  ناگدنسیون و  قوقح 
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یسراف نابز  هیرشن  رد  زین  یسیلگنا  نابز  هب  عبانم  و  يدیلک ، تاملک  هدیکچ ، ناگدنسیون ، یماسا  ناونع ،
.دوش هدناجنگ 

يارب مادـکره  بلاطم  هدوب ، هنابز  ود  هیرـشن  تیاس  دوش و  یم  پاـچ  یـسراف  ناـبز  هب  هیرـشن  هچناـنچ 
.دشاب لماک  یللملا  نیب ياه  هیامن هدافتسا 

.دنشاب هتشاد  ار  يرواد  میت  هیریرحت و  تئیه  ناگدنسیون ، رد  ییایفارغج  یگدنکارپ  تایرشن 
رکذ هیرشن  تیاس  رد  حوضو  هب تسا  مزال  دننک  یم  تفایرد  هک  رادقم  ره  ناونع و  ره  هب  يا  هنیزه هچنانچ 

.دوش
هیرـشن تیاس  رد  هدـیدرگ و  نیودـت  نانآ  يامنهار  اب  هارمه  نارواد  فیاظو  هدـش و  صخـشم  يرواد  عون 

.دوش هدناجنگ 
دنیامن مادقا  تالاقم  عاونا  پاچ  هب  هیرشن  و  یلوبق ) دصرد  رظن  زا   ) دوش رکذ  تالاقم  یلوبق  نازیم 

.(Research paper, review paper, book review, technical note,etc)
هیرشن تیاس  رد  تالاقم  هب  دازآ  یـسرتسد  ترابع  تسا ، دازآ  هیرـشن  تالاقم  هب  یـسرتسد  هکیتروص  رد 

.دوش رکذ 
.ددرگ رکذ  هیرشن  رد  نآ  میارج  یملع و  تقرس  صیخشت  مزیناکم 

يور رب  مه  تیاس و  رد  مه  رشان  يوگول  اب  هارمه  دشاب و  هتـشاد  صوصخم  مرآ )  ) يوگول دیاب  هیرـشن  ره 
.دوش هداد  ناشن  تالاقم 

.دوش لابند  (Google Scholar  ) رلاکسا لگوگ  ۀناماس  قیرط  زا  هدش  پاچ  تالاقم  یهددانتسا 
رد هطوبرم  لوئـسم  تاعالطا  هدـیدرگ و  لیدـبت  ینتم  تروص  هب مرف  تلاح  زا  هیرـشن  اب  سامت  تاعالطا 

.ددرگ رکذ  هیرشن 
.دوش داجیا  هدننک  هیامن ياه  هاگیاپ هب  طوبرم  ۀحفص 

.دوش رکذ  هطوبرم  تمسق  رد  نارواد  هیریرحت و  تئیه  لماک  تاعالطا 
.دبای شرتسگ  یللملا  نیب ای  یلم و  ياه  نامزاس ای  اه و  نمجنا  اب  هیرشن  طابترا   

.دوش هدافتسا  تالاقم  يارب  ( DOI) يآ وا  يد  یللملا  نیب هسانش  زا 
هدافتـسا تالاقم  دید  نازیم  شیازفا  نابیتشپ و  هخـسن  يراذگراب  يارب  کیمداکآ  یعامتجا  ياه  هکبـش زا 

.دوش
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یفیرش نسحم 

روما يزیر  همانرب  يراذگ و  تسایس  رتفد  لکریدم 
یشهوژپ


