
 

  
  
 
  
  
  
  
  

  مرتضي نادي
  سرپرست مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 و دبير كميته  

  دكتر غالمعلي حميدي
 و عضو كميتهمعاون پژوهشي دانشگاه 

 دكتر محمود سالمي
  عضو كميتهو  معاون آموزشي دانشگاه

  تقدسيمحسن 
 مدير اجرايي مجله فيض

  زهره آذرباد
  مدير امور پژوهشي

  سميه نادي
  معاونت پژوهشي مسئول دفتر نظارت و ارزشيابي

  

  معاونت پژوهشي: مكان برگزاري  20/12-30/13:زمان جلسه 29/8/90:تاريخ جلسه -2  2: شماره جلسه

هم انديشي جلسه مربوط به دومين جلسه كميته وبومتريكس با حضور افراد ذيل تشكيل و ضمن ارائه گزارش  
ومتريكس برگزار شده در تاريخ دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با موضوع ارتقاء رتبه دانشگاهها در ارزيابي وب

 .معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع توسط دبير كميته موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفتدر محل  22/8/90

 با دامين دانشگاه مقرر گرديد معاونت پژوهشي نسبت به انتقال ه فيضبا توجه به اهميت ايندكس شدن مقاالت مجل -1
  .زارت متبوع بر روي سرورهاي دانشگاه در اسرع وقت اقدام نمايدنرم افزار مجله از سرورهاي و

 مقرر گرديد به منظور در دسترس قرارگرفتن توليدات پژوهشي مراكز تحقيقاتي و افزايش تعداد صفحات ايندكس شده -2
 مار وهاي جستجو، اقدامات الزم جهت راه اندازي پورتال مراكز تحقيقاتي توسط مركز آردر موتو پورتال دانشگاه

 .فن آوري اطالعات دانشگاه صورت گيرد

توسط اعضاي هيأت علمي به دو زبان فارسي و انگليسي در پورتال دانشگاه  CVدرج در خصوص مقرر گرديد  -3
 .توسط معاونت آموزشي صورت گيردگروههاي آموزشي و يا اعضاي محترم هيأت علمي اطالع رساني الزم 

گروههاي آموزشي حتي االمكان جزوات  در رتبه بندي وبومتريكس Rich filesبا توجه به نقش معيار  مقرر گرديد -4
 .و اساليدهاي آموزشي و پژوهشي خود را بر روي پورتال دانشگاه قرار دهنددرسي 

توسط مركز آمار و فن آوري  Google Scholarدانشگاه در  مقررگرديد اقدامات الزم جهت افزايش تعداد مقاالت -5
 .صورت گيرداطالعات دانشگاه 

درج نيز هايي كه در پورتال دانشگاه قرار مي گيرند حتماً آدرس پورتال دانشگاه  Documentخصوص مقررگرديد در  -6
 .پژوهشي مي باشد معاونت اطالع رساني در اين خصوص برعهده معاونت آموزشي و. گردد

آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه تهيه  ي افزايش رتبه دانشگاه در موتورهاي جستجو توسط مركزهامقرر گرديد راهكار -7
  .در اختيار نمايندگان پورتال واحدهاي تابعه قرار گيردجهت اجرا  و 

مستمر مقرر گرديد معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه، معاونت پژوهشي و دانشكده ها نسبت به ايجاد و بروز رساني  -8
كميته هاي تحقيقات دانشجويي در پورتال هاي مربوطه  صفحات مربوط به انجمن ها، كانون هاي علمي و فرهنگي و

 .و كليه فعاليتهاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي دانشجويان در صفحات ايجاد شده درج گردداقدام 

مقرر گرديد درخصوص ورود اطالعات پايان نامه ها در سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي معاونت پژوهشي از معاون  -9
  .دانشكده پزشكي جهت شركت در جلسه بعدي كميته وبومتريكس دعوت بعمل آيد آموزشي پژوهشي
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  دانشگاهوبومتريكسكميتهصورت جلسه


