
 
 
 
 
 
 

 اصالحبت عزح اعتجبر يیژٌ پژيَطی داوطگبٌ مبسودران
  َیبت رئیسٍ داوطگب6/9/1391ٌ ثب تًجٍ ثٍ مصًثٍ مًرخ 

 
ٍ جديل1 ٍ ضزح سیز ث ٍ گزوت اضبفٍ گزدید  (جديل امتیبسات) 1 ـ مًاردي ث  :آئیه وبم

 
 

قابل پرداخت بودن حق عضويت داوشگاه در اوجمه هاي علمي از محل گروت اعضاي » ـ 2
مًارد استفبدٌ اس اعتجبر يیژٌ ) آئیه وبمٍ گزوت 5 ثٍ مبدٌ «هيات علمي متقاضي عضو اوجمه 

 .مغبثق ثب مصًثٍ َیبت رئیسٍ محتزم داوطگبٌ در ایه مًرد (پژيَطی
 
 عجبرت  (جديل امتیبسات) 1 جديل 8 ي 7در ثىدَبي  (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ثٍ جبي عجبرت - 3
همراه با گواهي ارائه مقاله يا شركت در همايشهاي داخلي وگواهي ارايه مقاالت در » 

همايشهاي خارجي براي اعضاي محترم هيات علمي گروههاي علوم اوساوي و فقط گواهي 
ارائه مقاله براي اعضاي محترم هيات علمي ساير گروههاي علمي داوشگاه در كليه همايشها 

 .  جبیگشیه گزدید«
 
 :تجصزٌ اي ثٍ ضزح سیز اضبفٍ گزدد  (جديل امتیبسات) 1ـ سیز جديل 4

ٍ َبي معتجز ثیه المللی در ثىد :تبصره  ، مىظًر 2 مىظًر اس مجالت علمی پژيَطی ومبیٍ ضدٌ در ومبی
ٍ َبیی َستىد كٍ ثزاي مجالت ضزیت تبثیز  تعزیف می كىىد در غیز ایه صًرت معبدل مجالت (IF)ومبی

 . علمی پژيَطی عمل می ضًد
 
 : ثٍ صًرت سیز تغییز یبفت 3 مبدٌ 7ـ3 ثىد 3ـ جديل ضمبرٌ 5
 

 X امتياز

5 3/00  X 

امتياز در  موضوع رديف
 واحد

حداكثر اميتاز 
 در هر مورد

 مالحظات

 دايري كتبة  1
 

5/0 2  

 دايري عزحُبي درين ي ثزين داوطگبَی  2
 

2/0 1  

 مدیز مسئًل مجالت  3
 

1 2  

 سزدثیز مجالت  4
 

5/1 3  



6 13/0  X 
7 5/11  X 
8 5/1X 

 
 
 
 : ثٍ صًرت سیز اصالح گزدید 3 مبدٌ 3ـ تجصزٌ 6

ي یب خبرجی ثب  (داخلیISCعلمی ي پژيَص ، )مقبلٍ كٍ پس اس دايري در مجالت پًلی  (3)ثٍ سٍ 
 .   ثب ضزیت تبثیز مثجت چبح ضًود، در محبسجٍ گزوت امتیبس تعلق گیزدISIومبیٍ معتجز ثیه المللی 

 
 (ثب ضزیت تبثیز صفز) IFمقزر گزدید امتیبس مزثًط ثٍ مقبالت چبح ضدٌ در مجالت خبرجی فبقد  - 7

 .  تقلیل یبثد4 ثٍ 5 آئیه وبمٍ گزوت اس 3 مبدٌ 1مزثًط ثٍ جديل 
 
ثٍ صًرت  ( آئیه وبمٍ گزوت3 مبدٌ 1جديل )مقزر گزدید امتیبس مقبالت چبح ضدٌ در كىفزاوسُب - 8

 :سیز اصالح گزدد 
  امتیبس2 در كىفزاوس َبي ملی ي ثیه المللی  (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ثزاي َز مقبلٍ كبمل 
ٍ اي   (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ثزاي َز مقبلٍ كبمل    امتیبس5/1 در كىفزاوس َبي مىغق

  امتیبس1 در كىفزاوس َبي استبوی   (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ـ ثزاي َز مقبلٍ كبمل 
  امتیبس1 در كىفزاوس َبي ملی ي ثیه المللی  (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ـ ثزاي َز چكیدٌ مقبلٍ 
ٍ اي   (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ـ ثزاي َز چكیدٌ مقبلٍ    امتیبس75/0 در كىفزاوس َبي مىغق
  امتیبس5/0 در كىفزاوس َبي استبوی  (َمزاٌ ثب تبئیدیٍ)ـ ثزاي َز چكیدٌ مقبلٍ 

 
 
 مقبلٍ ارائٍ ضدٌ تًسظ اعضبي محتزم َیبت علمی در 3مقزر گزدید در َز كىفزاوس حداكثز -  9

 . عزح گزوت مًرد پذیزش قزار گیزد
 


