بسمه تعالی
ضطویي جلسِ ضَسای پظٍّطی داًطگبُ دس سبل  5931سبعت  51غبح سٍص یکطٌبِ  5931/55/51دس هحل سبلي هعبًٍت آهَصضی داًطگبُ بب تالٍت آیبتی اص کالم ا...
هجیذ آغبص گشدیذ .دس ایي جلسِ هذیش پظٍّطی داًطگبُ ضوي عشؼ خَش آهذگَیی بِ اعضبی ضَسای پظٍّص بِ بیبى اّذاف بشگضاسی جلسِ فَق پشداخت .دس اداهِ
جلسِ هَضَعبت ریل هَسد بحث لشاس گشفت ٍ تػویوبت الصم اتخبر گشدیذ.

محورهای جلسه:
تػوین گیشی دس خػَظ:
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بشسسی ضشایط پزیشش طشح ّبی تحمیمبتی ّوکبساى داًطگبُ (ّیئت علوی ٍ غیش ّیئت علوی)
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بشسسی صهبى بشگضاسی جلسبت ضَسای پظٍّطی

مصوبات جلسه:
.5

اص تبسیخ فَق بِ بعذ ،طشح ّبی تحمیمبتی کِ هجشیبى آًْب تعْذ بِ چبپ همبلِ هٌتج ضذُ اص طشح خَد دس ًوبیِ ّبی ٍ SCOPUS
ببالتش سا داضتِ ببضٌذ پزیشفتِ خَاّذ ضذ .دس غیش ایي غَست هجشی هی تَاًذ طشح خَد سا دس هسیش کویتِ تحمیمبت داًطجَیی هطشح
کٌذ.الصم بِ رکش است طشح ّبی لبل اص ایي تبسیخ کِ هتعْذ بِ چبپ همبلِ  SCOPUSبِ ببال ًطًَذ پیطٌْبد هیگشدد یک داًطجَ سا
بِ عٌَاى ّوکبس طشح آٍسدُ ٍ دس همبلٍِ ،ابستگی سبصهبًی کویتِ تحمیمبت داًطجَیی لیذ ضَد.

.2

ّوکبساى هحتشم ّیئت علوی ٍ غیش ّیئت علوی دس طَل یکسبل بیطتش اص دٍ طشح تحمیمبتی هػَة ٍ دس حبل اجشا سا ًوی تَاًٌذ
داضتِ ببضٌذ ٍ دس غَست اتوبم آًْب طشح ّبی دیگش بِ اجشا گزاضتِ هی ضَد.

.9

دس کلیِ طشح ّبی تحمیمبتیّ ،وبٌّگی ّوکبساى هتخػع بب هَضَع پظٍّص ببیذ سعبیت گشدد.

.4

توبم اعضبی هحتشم ّیئت علوی جْت استمبی سبلیبًِ خَد ًیبص بِ چبپ یک همبلِ دس هجالت ًوبیِ ضذُ دس  SCOPUSبِ ببال سا
داسًذ.

.1

بِ اصای ّش  2طشح داًطجَیی ،یکی اص آًْب هٌتج بِ چبپ همبلِ ضَد.

.6

دس هَسد همبالتی کِ دس ًوبیِ ّبی پبییي تش اص  SCOPUSچبپ هی ضًَذ بب ایي ضشایط کِ آدسع یکی اص ًَیسٌذگبى همبلِ (داًطجَ)
بِ ًبم کویتِ تحمیمبت داًطجَیی ًَضتِ ضَد ّضیٌِ حك التبلیف پشداخت خَاّذ ضذ.

.1

صهبى بشگضاسی جلسبت ضَسای پظٍّطی سٍصّبی یکطٌبِ سبعت  51هی ببضذ.

.8

دس طشح ّبی تحمیمبتی بیي داًطگبّی کِ هجشی خبسج اص داًطگبُ بِ عٌَاى یکی اص ًَیسٌذگبى اٍل یب هسئَل دس همبلِ هٌتج ضذُ اص
طشح لشاس هی گیشد 11،دسغذ ّضیٌِ ّبی طشح پشداخت هی ضَد ٍ هببمی بش عْذُ داًطگبُ دیگش هی ببضذ.

اعضای حاضر در جلسه:
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خبًن ًجفی

آلبی دکتش سًجبش

خبًن فشّبدی فش

آلبی دکتش داٍٍدی

خبًن اسهی

آلبی دکتش لبسوی

خبًن صًذی

خبًن آصهَدُ

خبًن کبیشیبى

خبًن بشجستِ

