بسمه تعالی
شیوۀ نامه ی اجرایی تقدیر از پژوهشگران برتر تلسی مصوب جلسۀ مورخ  59/20/02هیئت
مدیره انجمن
مقرر گردید در کنفرانس بین المللی سالیانۀ تلسی از افراد واجد شرایط مندرج در مواد ذیل به
نحو مقتضی و مناسب تقدیر به عمل آید:
 -1از یک نفر از همکاران هیاٴت علمی که در طول سال منتهی به برگزاری کنفرانس سالیانه ی تلسی
(مثال ،سال  59شمسی و  6102میالدی جهت کنفرانس  52تلسی) ،بیشترین امتیاز مقاالت چاپ
شده در  SJR ، JCRو علمی -پژوهشی و همچنین کتاب چاپ شده در انتشارات دانشگاه های معتبر
دارای شورای انتشارات را دارا می باشند ،با اهدای لوح تقدیر و  ...به نحو شایسته تقدیر به عمل آید.
تبصره :شرط برخورداری از این امتیاز ،آن است که متقاضی ،نویسنده مسئول حداقل سه مقاله باشد.
 -0از یک نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) که در طول سال (شمسی و
میالدی) منتهی به برگزاری کنفرانس سالیانۀ تلسی ،بیشترین امتیاز مقاالت و کتاب چاپ شده مانند
ماده ی  0فوق و همچنین ارایه در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی را کسب کرده باشد با اهداء
لوح تقدیر و  ...به نحو مقتضی قدردانی به عمل می آید.
تبصره  :1شرط استفاده از این ماده ،دارا بودن حداقل دو مقاله ی چاپ شده ی در ژورنال های
معتبر موضوع ایندکس های مذکور در ماده  0فوق می باشد.
تبصره  :0سقف امتیاز مقاالت و موارد مشمول ماده ی  0و ماده ی  ،6بر اساس آیین نامه ی ارتقاء
مرتبه ی اعضای هیات علمی محاسبه و منظور خواهد شد.
 -3اعضای کمیتۀ داوری مواد  0و  6به شرح بندهای ذیل تعیین می شوند:
 -0-3کلیۀ اعضای هیئت مدیرۀ تلسی (که می توانند به دو نفر از اعضای هیئت مدیره تلسی  -که یکی
از ایشان لزوما عضو هیئت مدیره ی تلسی که مسئول برگزاری کنفرانس های تلسی است و نفر
دوم یکی از سایر اعضای هیئت مدیره می باشد -تفویض اختیار نمایند).
 -6-3یک داور خارجی (غیر از اعضای هیئت مدیره ی تلسی که از میان همکاران هیات علمی دانشگاه
های کشور انتخاب می شوند)
 -3-3دبیر علمی کنفرانس سالیانه ی تلسی
تبصره :جمع بندی و اعالم نتایج داوری و اعالم اسامی نهایی به عهده ی عضو هیئت مدیره ی
تلسی که مسئول برگزاری کنفرانس های تلسی و نماینده ی تلسی است ،می باشد.
 -0متقاضیان استفاده از امتیازات مواد فوق ،بایستی حداکثر سه ماه قبل از برگزاری کنفرانس ،مدارک و
مستندات خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ تلسی ارسال نمایند.

 -9فردی که در یک سال از امتیازات فوق بهره مند شده است ،پرونده ی وی در سال آتی مورد بررسی
قرار نخواهد گرفت ،اما قاعدتا سال های بعد می تواند از این امتیاز استفاده نماید.
 -6کلیه ی اعضای هیئت مدیره و بازرس تلسی در طول تصدی مسئولیت نمی توانند از امتیاز موضوع
این شیوه نامه استفاده کنند.
این شیوه نامه در شش ماده ،سه بند و چهار تبصره در جلسه ی هیئت مدیره ی تلسی مورخ
 0359/10/61به اتفاق آراء به تصویب اعضاء رسید و از کنفرانس تلسی سال  52شمسی (6102
میالدی) الزم االجراست.

