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هَضَع

زمان
8:00 - 8:05

تالٍت آياتی اس قزآى هجیذ

سخٌزاى

هذت
 5دقیقِ

8:05 - 8:45

هقذهِ ٍ آشٌايی با اًَاع پايگاُ ّای استٌادی

فزساًِ فضلی

 30دقیقِ

8:45 - 9:45

پايگاُ ّای استٌادی ٍ ٍيژگی ّای آًْا

فزساًِ فضلی

60دقیقِ

9:45 -10:45

آشٌايی با شاخص ّای علن سٌجی

دکتز هٌَچِر کزهی

60دقیقِ

10:45 – 11:45

آشٌايی با شاخص ّای علن سٌجی هجالت

دکتز هٌَچِر کزهی

 45دقیقِ

11:45-12:30

آشٌايی با ٍ hindex-IFچارک ّا ٍ هحاسبِ آًْا

فزساًِ فضلی

 60دقیقِ

12:30 -13

آشٌايی با پايگاُ اسکَپَس ٍ شاخص ّای علن سٌجی
پايگاُ

13 -13:30

توزيي ٍ کار عولی

13:30 – 14

استزاحت ٍ پذيزايی

دکتز هٌَچْز کزهی

 30دقیقِ

هٌَچْز کزهی -فزساًِ فضلی

 30دقیقِ
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سخٌزاى

هذت

هَضَع

8:30 - 9:30

هجالت ًاهعتبز ٍ شٌاسايی آًْا

دکتز هٌَچْز کزهی

 60دقیقِ

9:30 - 10:15

اخالق ًشز ٍ خطا ّای پژٍّشی

فزساًِ فضلی

 45دقیقِ

10:15 - 10:45

طزس ايجاد پزٍفايل Google Scholar

فزساًِ فضلی

30دقیقِ

10:45 - 11:30

طزس ايجاد ORCID-Researcher ID

دکتز هٌَچْز کزهی

30دقیقِ

گشارش شاخص ّای علن سٌجی داًشگاُ

دکتز هٌَچْز کزهی

20دقیقِ

فزساًِ فضلی

 20دقیقِ

هٌَچْز کزهی -فزساًِ فضلی

 50دقیقِ

زمان

11:30 - 11:50
11:50 – 12:10

آشٌايی ساهاًِ علن سٌجی

12:10-13

توزيي ٍ کار عولی

13 – 13:30

استزاحت ٍ پذيزايی
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