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 یالمللینو شرکت در کنفرانس ب ياعتبار برگزار یابیارز يهاو شاخص یارهابخشنامه: مع 3ماده  اصالحیه

کنفرانس  یگستره موضوع یگرشده باشد. به عبارت د یفتعر سوم یادوم  یهو در ال یتخصص کامالً یدعنوان کنفرانس با - 3-1
 است. یفقط محدود به شاخه تخصص

 درخواست کننده مرتبط است. یو گروه آموزش یلیتحص یشگرا یا یکنفرانس با رشته تخصص یعلم ینهزم - 3-2

است  یهیشود. بدمی برگزار یالمللینمعتبر ب یعلم يهاانجمن یاها و دانشگاه یرمعتبر نظ یسسات علمؤتوسط م یشهما - 3-3
 شوند، فاقد اعتبار هستند.یبرگزار م یدانشگاهیرو غ یسسات انتفاعؤتوسط م که ییهایشهما

از  یکیبراساس  3000 یررتبه ز يدارا يجار یالديهستند که در سال م ییهامعتبر، دانشگاه يها: منظور از دانشگاه1 تبصره
 ) هستند.Times( یمز) و تاShanghai( ي)، شانگهاQS.اس (یوک يها يبندرتبه

 و مقاالت یعلم یتهکم ياعضا %40حداقل است که  ینشود، ا یتلق یالمللینخارج از کشور، ب یشهما یککه  ینا یارمع - 3-4
 هستند. یزباناز کشور م یرغ يکشورها یاو  یالمللینمعتبر ب يهادانشگاه یره شده از سایارا

 باشند. یقابل دسترس یدها بایابیارز یجو نتا یرندقرار گ يو داور یابیمورد ارز یعلم یتهنظر کم یره شده زیمقاالت ارا - 3-5

وضوح در به یدها بایابیارز جینتاشوند و  یابیارز ی،علم يداور یندفرآ يبر مبنا یستبایه شده میمقاالت ارا ی: تمام2 تبصره
 قرار داده شود. یو در دسترس متقاض شده یدهکنفرانس گزارش یتساوب

 یرهغو  Whois یترز،، تامسون روSJR یا) یمگومعتبر مثل (سا يهایتسا یقاز طر یدهمکار با يهااعتبار ژورنال یدرست - 3-6
  احراز شوند.

 باشند.شوند فاقد امتیاز میبرگزار می کنندگانبدون حضور فیزیکی شرکتهاي مجازي که همایش - 3-7

 کنفرانس است. یموضوع علم ینهشده در زم شناخته یتخصص یعلم یتهکم يدارا یالمللینب یشهما - 3-8

 یآموزش يهاها و کارگاهیومسمپوز يبرگزار یدي،داشتن سخنرانان کل یرنظ یعلم يهایشمعمول هما ياستانداردها یرسا - 3-9
 اعتبار کنفرانس هستند. یزاندر رابطه با م يشواهد

درخواست کننده منظور الزم است  ینا يباشد. برا یسیزبان انگله مقاله در کنفرانس مسلط به یارا يبرا یدبا یفرد متقاض - 3-10
 .یده نمایواحد ارا يپژوهش و فناور يدر شورا یسیاصل مقاله را به زبان انگل

 یرنظ یموسسات انتفاع - 3-11
WASET, WAST, CBEES, IICBEE, AP, CBEES, UREBE, WSEAS, IRES, IACCEE, CAEER, EACBEE, 
Academicforg TCSSE, Canadian Research Centre for Humanities and Science, Zelus international, Academic 
organization for Advancement of Strategic and international Studies, Emirates Association of Arts and Management 
Profossionals,  

 أییداز جهان فاقد اعتبار بوده و مورد ت ياهرگونه کنفرانس توسط موسسات باال در هر نقطه ي. برگزارشوندیگزارش م نامعتبر
 .یستندن

نکرده باشند، مورد  یترعا یالمللینب يهاو شرکت در کنفرانس يباال را در برگزار یارهايکه مع ییهایشاست هما بدیهی
 .یستندن أییدت
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