معيارها و شاخص هاي اعتبارسنجي كنفرانس هاي خارجي
 .1عٌَاى وٌفشاًس هی بایست واهال تخػػی ٍ دس الیِ سَم باضذ .هٌظَس اص الیِ عٌَاى دس صیش تطشیح ضذُ است :
بشخی وٌفشاًس ّا داسای عٌاٍیي واهالً عوَهی ّواًٌذ هَسد صیش هی باضٌذ:
وٌفشاًس بیي الوللی دستاٍسدّای ًَیي دس علَم ٍ هٌْذسی ،الیِ تعشیف ضذُ بشای عٌَاى ایي دستِ وٌفشاًس ّا بِ ٍاسطِ
اضاسُ بِ ولی تشیي دستِ بٌذی علَم ٍ گستشُ هحذٍد ًطذُ وٌفشاًس بِ هٌظَس پزیشش هماالت وِ وٌفشاًس سا اص حالت
تخػػی خاسج هی ًوایذ ،الیِ اٍل هی باضذ.
دس غَستی وِ عٌَاى وٌفشاًس اص الیِ اٍل فشاتش سفتِ ٍ تخػػی تش بِ هَضَع اضاسُ ًوایذ بِ ایي عٌَاى الیِ دٍم گفتِ هی ضَد.
ّواًٌذ هَسد صیش:
وٌفشاًس هلی هٌْذسی بشق ایشاى( ،با تَخِ بِ ایٌىِ هٌْذسی بشق ضاخِ ای اص هٌْذسی است پس ایي عٌَاى وٌفشاًس دس
الیِ دٍم لشاس داسد).
ّواًطَسیىِ اص تَضیحات باال هطخع است دس غَست تخػػی تش ضذى هَضَع وٌفشاًس ،عٌَاى آى سا دس الیِ سَم دستِ
بٌذی هی ًوایٌذ .بِ طَس هثال
وٌفشاًس هلی سضذ بلَس ایشاىّ ،واًگًَِ وِ هطخع است سضذ بلَس هَضَعی بیي سضتِ ای ٍ ضاخِ ای اص سضتِ ّای صهیي
ضٌاسی  ،هٌْذسی هَاد  ،فیضیه ٍ ضیوی هی باضذ اص ایي حیث ،ایي ّوایص عٌَاًی با الیِ سَم داسد.
بَدُ ٍ هلیتی
 .2حذالل  40دسغذ اص اعضاء وویتِ علوی ٍ تین داٍسی هیبایست اص وطَس ّای غیش اص وطَس بشگضاس وٌٌذُ
هتفاٍت داضتِ باضذ.
 .3سضتِ تخػػی ،صهیٌِ ٍ عالئك تحمیماتی اعضاء وویتِ علوی بِ ّوشاُ آدسس هحل واس آًْا دس ٍب سایت ّوایص هطخع
ضذُ باضذ.
 .4اعضاء وویتِ علوی داسای سصٍهِ لابل لبَل دس سطح بیي الوللی باضٌذ ،اسائِ پشٍفایل عضَ وویتِ علوی دس پایگاُ اسىَپَس
اخباسی است .ایي پشٍفایل حاٍی اطالعاتی ضاهل هستٌذات ،اسخاعات ٍ ،عذد  H-indexهیباضذ ٍ هعیاس اسصیابی لشاس خَاّذ
گشفت.
 .5بشگضاسی واسگاّْای آهَصضی تخػػی (  )Workshopدس هَضَعات صیش هدوَعِ ّوایص بِ عٌَاى بخطی اص بشًاهْْای
ّوایص ،یىی اص هْوتشیي فاوتَسّای اعتباس هیباضٌذ .وٌفشاًس ّای فمط بِ حالت  Meetingلابل لبَل ًوی باضٌذ.
 .6چاپ هماالت ّوایص دس هدوَعِ هماالت ( بِ ضىل چاپی ٍ یا الىتشًٍیىی) یه فاوتَس ضشٍسی است.
 .7هماالت بشگضیذُ اًتخاب ٍ دس یه یا چٌذ هدلِ هعتبش بیي الوللی پس اص طی وشدى هشاحل داٍسی ،چاپ ضًَذ .الصم بِ روش
است وِ هستٌذ اعتباس هدلِ هیبایست ضویوِ گشدد.
 .8دس غَست بشگضاسی وٌفشاًس تَسط داًطگاُ ،ستبِ داًطگاُ هیبایست صیش  500باضذ ٍ بشای تعییي ستبِ داًطگاُ اص پایگاُ
ّای ستبِ بٌذی ّوچَى  ٍ times, QS, Shanghaiیا  Webometricهیتَاى بْشُ خست.
 .9عالٍُ بش داًطگاّْا ،بسیاسی اص اًدوٌْای علوی هعتبش ًیض هتَلی بشگضاسی وٌفشاًسْای بیي الوللی ّستٌذ وِ سابمِ ٍ
اعتباس آًْا ًطاى اص هعتبش بَدى وٌفشاًس داسد ٍ اسائِ هستٌذات هشتبط با فعالیتْای اًدوي دس ایي خػَظ هالن اسصیابی
هیباضذ.
ّ .10وایص داسای پیطیٌِ هعتبش با سابمِ بشگضاسی حذالل  3باس پی دس پی باضذ.
 .11هماالت اسائِ ضذُ صیش ًظش وویتِ علوی هَسد اسصیابی ٍ داٍسی لشاس گیشًذ ٍ ًتایح اسصیابی ّا لابل دستشسی باضذً( .تایح بِ
ٍضَح دس ٍب سایت وٌفشاًس گضاسش دّی ضذُ ٍ دس دستشس هتماضی لشاس گیشد).

