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جهت برگزاری جلسات ژورنال کالب از تمامی دانشجویان محترم تحصیالت تکمیلی درخواست می شود که ضمن ارائه موضوع مقاله
موردنظرشان حداکثر تا تاریخ  ،98/1/17حتما به موارد ذیل جهت هماهنگی هرچه بیشتر با هدف برگزاری این جلسات توجه نمایند:
-1مقاله انتخابی توسط دانشجویان از نوع  Original Articleبوده و از ارائه مقاالت مروری و گزارش موردی جدا پرهیز شود.
-2مقاالت انتخاب شده توسط دانشجویان حتما از مجالت با نمایه  ISIو با  IFباالی  3و مربوط به سال  2017به بعد انتخاب گردد.
 -3تا حد امکان سعی شود مقاالتی با عناوین جذاب ،بحث برانگیز و منطبق با نیاز شرکت کنندگان ارائه گردد.
 -4از تمامی دانشجویان ارائه دهنده انتظار می رود که حتما قبل از انتخاب موضوع و قبل از ارائه (طراحی پاورپوینت و تسلط بر جزئیات
مقاله) با استاد راهنمای مشخص شده هماهنگ کنند.
 -5از دانشجوی ارائه دهنده انتظار می رود که با تسلط کامل بر موضوع و جزئیات مقاله در جلسه ارائه حاضر شود.
-6از تمامی شرکت کنندگان در جلسه انتظار می رود که با پیش خوانی و مرور مقاله موردنظر ،در ارزیابی و نقد مقاله شرکت کرده و از این
طریق عالوه بر مشارکت فعال در جلسه ،به افزایش و بهبود مهارت های ارزیابی نقادانه خود نیز کمک نمایند.
 -7از ارائه های مبتنی بر استفاده از نرم افزارهای جدید ،خالقیت در ارائه جذاب موضوع و یا ایده های جدید جهت مشارکت هرچه باالتر
شرکت کنندگان در جلسه توسط فرد ارائه دهنده ،با هماهنگی با استاد مربوطه ،استقبال می شود.
 -8از تمامی دانشجویان درخواست می شود که نظرات و پیشنهادات خود جهت برگزاری هرچه بهتر جلسات ژورنال کالب را در اسرع وقت
ارائه داده و از این طریق به بهبود و ارتقاء کیفی این جلسات کمک نمایند.
-9حضور تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه در جلسات ژورنال کالب ضروری می باشد.
 -10ارسال عکس از صفحه اول ژورنال و مقاله ی مورد نظر به همراه موضوع و اصل مقاله به تحصیالت تکمیلی گروه
-11حداقل  10روز قبل از تاریخ ارائه سمینار ،مقاله دانشجو به کارشناس آموزش گروه ارسال شود.
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