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  علمی، کارکنان و دانشجویاناعضاي هیئت خدمت گیرندگان:  •

سرپرست و اعضاي گروه مشاورین مقاله       سرپرست معاونت تحقیقات و فناوري،  خدمت دهندگان:   •
 نویسی

سط فرم    دارك و اطالعات مورد نیاز: م • سی و اطالعات مربوط به آن که تو مقاله علمی به زبان انگلی
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ضا          شده براي هر یک از اع ضوابط و مقررات تعیین  سی طبق  شاورین مقاله نوی از  ءشده به گروه م
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