
 (ژپوهشکده ارنژی اهی نو و محیط زیست -دااگشنه تهرانربگزار کننده: )

 صَرت تفاّن طبق ،رساًد هی یافتِ ّای ًَیي در هحیط زیست ٍ اکَسیستن ّای کشاٍرزیهحترم در ّوایش  کٌٌدگاى شرکت بِ اطالع

اس تایید کمیتٍ علمی کلیٍ مقالٍ َای بزگشیدٌ، پس برخی هجلِ ّای بیي الوللی ٍ  تْراى داًشگاُ در ّوایش دبیرخاًِ بیي گرفتِ

ّوچٌیي در صَرت درخَاست ّر  چاپ خًاَىد شد. ، تحقیقات ي فىايریممًرد تایید يسارت علًمعتبز ي صيروال َای َمایش در 

 :هیسر خَاّد بَد ذیل هراکس از شدُ صادر الوللی بیي ّای گَاّیٌاهِیک از شرکت کٌٌدگاى هحترم ٍ پرداخت ٍجِ هربَطِ، اعطای 

 اوگلستان  OXFORD Certگًاَیىامٍ 
 

 آلمان  NOBEL Certگًاَیىامٍ 
 

 کاوادا  ICSگًاَیىامٍ 
 

 اوگلستان  QALگًاَیىامٍ 
 

 اسپاویا  ASYSگًاَیىامٍ 
 

 چک  LLCگًاَیىامٍ 
 

 اوگلستان GRS Group گًاَیىامٍ 
 

 َىد SWISS Cert گًاَیىامٍ 
 

 اوگلستان  ITCCگًاَیىامٍ 
 

 یًوان  BQCگًاَیىامٍ 
 

 

 استعالم قابل اصالت احراز ساهاًِ طریق از ٍ زهاى ّر در کِ بَدُ برجستِ هْر ٍ اهٌیتی َّلَگرام، اختصاصی شٌاسایی کد دارای ّا گَاّیٌاهِ ایي

 .باشٌد هی
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 تاریخ ّای هْن:

 

                                  3131 آذرهاُّوایش:   برگساری اریخت

 3131  هاُ دی :ّوایش دی سی ٍ گَاّیٌاهِ ارسال
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باوک ، فزاخًان َای علمی پضيَشی کشًر، سیًیلیکادر پایگاٌ َای اطالع رساوی  ، کلیٍ مقالٍ َای پذیزفتٍ شدٌپس اس پایان َمایش

ومایٍ بصًرت رایگان ایزان کىفزاوس پایگاٌ مزيج کشايرسی وًیه ي ، مزجع پضيَش َای کشايرسی ایزان، ایزاناطالعاتی گزدَمایی َای 

 . خًاَىد شد ساسی

 :کٌفراًس خدهات ٍ حضَر ّای هسیت

  ٍومایید( مزاجعٍ پایگاٌ ایىتزوتی َمایش بٍ جشئیات مشاَدٌ ثبت درخًاست ي )بزای َمایش در شزکت َای معتبز بیه المللی گًاَیىامٍارائ. 

  ٍپایگاٌ ایىتزوتی َمایش بٍ جشئیات مشاَدٌ ثبت درخًاست ي )بزای پذیزفتٍ شدٌ در َمایشَای مقالٍ  بٍ َای معتبز بیه المللی گًاَیىامٍارائ 

 .ومایید( مزاجعٍ

 دايری سيدَىگام مقاالت  

  بٍ آدرس پستی وگارودگان مقاالت کامل مجمًعٍ الکتزيویک کتابارسال 

 بدين ویاس بٍ دايری مجدد بیه المللی َای ژيروال در بزتز مقاالت چاپ 

 کشًر پایگاٌ َای اطالعات علمی در مقاالت ثبت 

 ٌَای گزدَمایی اطالعاتی باوک، کشًر پضيَشی علمی َای فزاخًان، سیًیلیکا رساوی اطالع َای ومایٍ ساسی مقاالت در پایگا 

  رایگان بصًرت کىفزاوس ایزان ي وًیه کشايرسی مزيج پایگاٌ، ایزان کشايرسی َای پضيَش مزجع، ایزان

  ته اس اعضای محتزم َیات علمی سزاسز کشًر 052مشارکت علمی بیش اس 
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