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ارتقای  ،شاط علمیهمایش های علمی در داخل و خارج از کشور یکی از مهمترین روشهای حفظ نکنفرانسها، شرکت اعضای محترم هیات علمی در 

با این وجود، متاسفانه   است. و دانشگاه یزد و اعتالی نام ایران  تخصصی علمی یهازهحوآرا در  ربتضاو  بدیعو  نو مباحث با شناییآ ،توان پژوهشی

نمایند و این   یختلف ممها و موسسات، با اهداف صرفاً تجاری اقدام به برگزاری همایش های علمی در حوزه های چند سال اخیر، برخی از شرکتدر

 ین ترتیب ضروری استا هب. شدت در حال افزایش است هدر داخل کشور نیز براً اخی ،سال پیش در خارج از کشور آغاز شده بود ز چندین که ا روند

ه ایگاه موسسجایش و ، پیش از ارسال مقاله و تصمیم به شرکت در یک همایش علمی، از اعتبار همو پژوهشگران گرامی اعضای محترم هیات علمی

  می باشند: ارد زیرمعیارهایی که در بررسی اعتبار همایشها می باید مدنظر قرار گیرند شامل مونده آن اطمینان حاصل نمایند. برگزار کن

 

و  ی متعدد، همایشهایی با محورهاهمایش باید حتی المقدور حول یک زمینه تخصصی خاص تشکیل گردد تخصصی بودن موضوع کنفرانس: -1

 .  بار کمتری برخوردارندحوزه های علمی مختلف از اعت

  .IEEE و ISI ،ISC ،EIبه عنوان مثال نمایه شدن مقاالت پذیرفته شده کنفرانس در پایگاههای  :نمایه های کنفرانس -2

گزار وسسات بربرخی م. کمیته علمی همایش باید در زمینه همایش دارای تخصص باشدعضو: اعضای کمیته علمی و برگزارکننده کنفرانس  -3

های مایشهی همه ش، فهرست  واحدی از تخصصهای مختلف و متنوع به عنوان کمیته علمی معرفی می کنند و از این فهرست براکننده همای

ا خود می شود ام استفاده موارد دیده شده است که از نام برخی از استادان برجسته در اعضای کمیته علمیاز در برخی  .خود استفاده می کنند

 مشغول کار ه در آنکجریان این موضوع نیست. همچنین در برخی موارد نام عضو کمیته علمی با موسسه یا دانشگاهی در  استاد برجسته شخص

ی توان پی نکات م نوشته شده است. با همینیک موسسه  دانشجوی دکتری یا ارشد ،است همخوانی نداشته و حتی دیده شده عضو کمیته علمی

تخصصی  لمیعیک انجمن  یاباید یک دانشگاه معتبر و شناخته شده و  رگزار کننده همایش ذکر است که ببه   به بی اعتباری همایش برد. الزم

 بارند.    اقد اعتبه دالیل غیرعلمی برگزار می گردند، ف اًکنفرانس هایی که توسط شرکت ها و یا افرادی و عمدت شناخته شده باشند.

اید بالت همایش اوری مقاهمایش، فرآیند داوری مقاالت است. فرآیند داعتبار رین نکته در : مهمتفرایند داوری مقاالت و زمانبندی کنفرانس -4

 م است.ند روز( مهداقل چشفاف بوده و حاکی از داوری مناسبی باشد.  وجود فاصله زمانی مناسب بین فرایند داوری مقاالت و اعالم داوری )ح

 باال سطح علمی با وجود سخنرانان کلیدی -5

تهای رخی از سایدیده شده است ب :عضو از اعضای کمیته  و یا برگزارکننده از کشور غیرمیزبان برای کنفرانسهای خارجیوجود چند    -6

ارد، توصیه ها اصرار دینگونه همایشاصورتی که عضو محترم هیات علمی بر معتبر بودن ، در شودرعایت نمیاین مورد در آنها  ،کنفرانسهای با اعتبار

   .مایدنیری از مشکالت بعدی، از مدیریت امور پژوهشی دانشگاه کتباً و مستقیماً  استعالم شود جهت جلوگمی

یگر دشکل رایج  قاله بهدر مورد کنفرانسها و یا همایشهایی که جایگاه علمی چندان معتبری ندارند )معموال مکنفرانسهای مرتبط با صنعت:  -7

 مایش ها درهر چنین در صورت احراز تاثیر مثبت شرکت دهای تخصصی و...دارد( بیشتر شکل ارائه تجارب، پنل ها ارائه نمی شود وکنفرانس

ارتباط با و  دفتر کارآفرینیتواند از حوزه این تاییدیه می .ارتقاء ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، مشابه کنفرانس های معتبر حمایت خواهد شد

رتقا امتیاز ار ترفیع و و طبعا د های ستاره دار نبودهسخنرانی و کارگاه در این همایشها، جزو ردیفر است ارائه مقاالت، الزم بذکاخذ گردد. صنعت 

هیات علمی  های مربوطه می تواند از منابع مالی پژوهانه عضوهمچنین پرداخت هزینهند. گیرپژوهانه امتیاز می 1جدول  41ندارد و فقط در ردیف 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها، میاین همایش معیارهای تخصیص اعتبارود. از تخصیص داده ش

 های استان حامی همایش باشند.های دولتی و یا دانشگاهسازمان

 وجود حداقل یک نماینده از طرف دانشگاه در کمیته علمی، اجرایی ویا شورایسیاست گذاری آن همایش

 نندگان شاغل در دانشگاه یزد  وجود حمایت از طرف همایش به شرکت ک
 

سسات هم در روشهای این مو وسرعت در حال توسعه است ه که بازار برگزاری همایشهای تجاری در داخل و خارج از کشور بشویم متذکر می اًمجدد

 نوان یک برده و بع بکار تبار همایشتر شدن است . لذا الزم است که اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دقت کافی در بررسی اعایحال تغییر و حرفه
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عضای ه از سوی اکلمللی اصل کلی، از موارد ناشناخته و نامطمئن اجتناب ورزند. براین اساس، درخواستهای حمایت از شرکت در همایش های بین ا

 مایش و هید اعتبار از تأی قرار گرفته پس مربوطه مورد بررسی و پردیس پژوهشی دانشکده شورایگردد ابتدا می باید در محترم هیات علمی ارائه می

 

 

یب أیید و تصونوط به تمقرار می گیرد. بدیهی است حمایت از شرکت در همایش و ارائه تسهیالت، بررسی  شورای پژوهشی دانشگاه مورد در ،ارسال

 ی ین نامه هابتنی بر آیمژوهشی و احراز شرایط معاونت پشورای پژوهشی مربوطه و نیز  و پردیس پژوهشی دانشکدهشورای اعتبار همایش مزبور  در 

ایش رد اعتبار همدر مورا م دقت الز ، همانند گذشته،گردددرخواست می هاو پردیس پژوهشی دانشکده هااعضای محترم شوراهای جاری خواهد بود. از 

 .عمل آورند هبراساس مطالب فوق ب

 
 .  دهستن زمال رعتباا فاقد دیشوم اربرگز یمعتبر هشیوپژ مرکز یاو  هنشگادا حمایت ونبدو  رکشواز  رجخادر  ننیاایراز ا هیوگر توسط که نسهاییاکنفر :1 نکته 

 اقد اعتبار الزم هستند. فبرگزار می شود، این کنفرانسها   WSEASو  WASET:به دلیل نامشخص بودن نحوه ارزیابی مقاالت در کنفرانسهایی که توسط 2 نکته 

 . درنمیگی تعلق حمایتی هیچگونه د،میشو اربرگز ستا قانونی منعدارای  نهاآ به سفر که صخا یهارکشودر  که سهاییناکنفر به: 3 نکته


