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جناب آقای دکتر پوالدیان
سرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی
با سالم
احتشاهب پیشٍ ثخطٌبهِ ضوبسُ  00/22522هَسخ  24/4/2هَضَع ثِ سٍص سسبًی فْشست ًطشیِ ّبی ثی اػتجبس؛ ًظش ثِ
افضایص سٍص افضٍى هجالت فبقذ کیفیت ،ساُ اًذاصی سبیت ّبی جؼلی تحت ػٌَاى هجالت ػلوی ٍ ػذم تَجِ ثشخی اص
داًطجَیبى دس اًتطبس هقبالت خَد دس ایي گًَِ هجالت کِ ثبػث ثشٍص هطکالت ػذیذُ ای دس صهبى صذٍس هجَص دفبع،
اخز ًوشُ ٍ فشاغت اص تحصیل ایطبى هیگشدد ٍ ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ هقبالت اًتطبس یبفتِ دس ایي هجالت دس استقبء آهبس
تَلیذ ػلن داًطگبُ ّیچ ًقطی ًذاضتِ ٍ ضبهل تطَیق ،تشفیغ ٍ تجذیل ٍضؼیت ًیض ًوی ثبضٌذ .لزا خَاّطوٌذ است دستَس
فشهبییذ ،دس صهیٌِ ًحَُ اسائِ هقبلِ ثِ ًطشیبت ػلوی هَاسد ریل سػبیت ٍ هشاتت ثِ ًحَُ هقتضی ثِ اطالع کلیِ داًطجَیبى
ٍ اسبتیذ هحتشم سسبًذُ ضَد ّوچٌیي گشٍُ تخصصی ًیض ًظبست کبفی دس ایي خصَظ ثؼول آٍسًذ.
 -1هطبثق ثٌذ  4ثخطٌبهِ ضوبسُ  03/222220هَسخ  ٍ 22/2/2پیشٍ ًبهِ ضوبسُ  22152هَسخ  25/5/2هجذدا تبکیذ
هیگشدد هسئَلیت هشثَط ثِ هحتَی ػلوی هقبلِ ٍ هکبتجبت صَست گشفتِ ثب هجالت ثش ػْذُ استبد ساٌّوب هیثبضذ لزا
ضشٍسی است طی جلسبتی اص اسبتیذ هحتشم دسخَاست گشدد ضوي سػبیت کلیِ آئیي ًبهِ ّبی داًطگبُ اص اسسبل هقبلِ
ثِ هجالتی ثب هطخصبت ریل اکیذا خَدداسی ضَد:
الف) هجالت ًبضٌبختِ ٍ جذیذ التبسیسی کِ اطویٌبى کبهلی اص اػتجبس ػلوی آًْب ٍجَد ًذاسد.
ة) هجلِ ّبیی کِ دس صهیٌِ گستشدُ ٍ غیش تخصصی هقبلِ هی پزیشًذ.
ج) هجلِ ّبیی کِ دس فْشست  ISIثذٍى ضشیت تبثیش ٍ پبیگبُ  ٍ Scopusسبیش پبیگبّْبی هؼتجش ًوبیِ هی ضًَذ اهب
فشایٌذ داٍسی ٍ پزیشش هقبلِ دس آى ّب ثسیبس کَتبُ است ٍ داٍسی ٍ چبح هقبلِ ثب دسیبفت ّضیٌِ اًجبم هی گیشد.
د) هجلِ ّبیی کِ ثب اخز هجبلغی ٍ ثذٍى طی فشایٌذ داٍسی ًسجت ثِ چبح هقبلِ اقذام هی ًوبیٌذ.
د) هجلِ ّبیی کِ دس فْشست ًطشیبت ًبهؼتجش ٍصاست ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش
پضضکی قشاس داسًذ.
ُ) هجلِ ّبیی کِ هقبلِ ّبی چبح ضذُ دس آى ّب ثِ صهیٌِ فؼبلیت هجلِ ّوخَاًی ًذاسد.
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ً -2وبیِ ضذى هجالت حتی دس پبیگبّْبی ثیي الوللی ًظیش  ٍ Scopus ،ISIپبیگبُ  ISCثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ هالک
اػتجبس هجلِ تلقی گشدد ٍ الصم است ثِ هَاسدی هبًٌذ اػتجبس ًبضش هجلِ ،تشکیت اػضبی ّیبت تحشیشیًِ ،حَُ ٍ فشایٌذ
داٍسی هقبالت ،داضتي ٍة سبیت هؼتجش ٍ قبثل دستشس هجلِ ٍ ...دقت ًوَد.
 -3ثشای هجالت هؼتجشی کِ آدسس ٍة سبیت اصلی آًْب هَجَد است ّش سبیت دیگشی ثِ جض سبیت اصلی،
جؼلی هحسَة خَاّذ ضذ .ثذیْی است کلیِ هقبالتی کِ دس سبیت جؼلی ًطشیبت قشاس داسًذ دس ّش صهبًی کِ هٌتطش
ضذُ ثبضٌذ ًبهؼتجش ٍ غیش قبثل قجَل هی ثبضٌذ.
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