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 هدف

پرداخته شده تعداد و کیفیت مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي رساله دکتري تدوين به رويه حاضر  در

افزايش کیفیت مقاالت دانشجويان دکتري )تشويق دانشجويان به چاپ مقاله در مجالت ف اين آيین نامه با هد .است

کیفي(، رفع مشكل ماندگاري بیمورد دانشجوياني که رساله با کیفیت انجام داده و به هردلیلي موفق به چاپ دو مقاله 

    ت. اند و حفظ کمیت مقاالت خروجي دانشگاه تدوين شده اس نشده
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 مقدمه -1

تايید  و استاز رساله صدور مجوز دفاع الزم جهت صرفا شرط توسط دانشجو در دوره دکتري  )مقاالت( مقالهارائه 

لذا در . باشدمياتمام تعهدات پژوهشي دانشجو بر عهده استاد راهنما و ارزيابي کیفیت رساله بر عهده هیات داوران 

مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي پرداخته شده است. الزم به ذکر است که اين رويه به کیفیت و تعداد 

ها و اطالعات پايگاه معتبر جهاني، که توسط معاونت پژوهشي ( بر اساس دادهQ4الي  Q1بندي مجالت )نوع رتبه

 شود.گردد، انجام ميدانشگاه معرفي مي

 

 ور مجوز دفاع نهاييكيفيت و تعداد مقاالت مورد نياز جهت صد -2

 شرايط کیفي و تعداد مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي رساله دکتري به شرح زير است:

 

  توانند با حداكثر سقف نمره )رتبه عالي( دفاع نمايند: هاي زير مي الف( دانشجويان در يكي از حالت

  ISIپذيرش و يا چاپ دو مقاله  -1 

 پژوهشي معتبر داخلي-لميو يك مقاله ع Q1در مجله با مرتبه  ISIپذيرش و يا چاپ يك مقاله  -2 

مجله سه برابر  IFبا کیفیت بسیار باال )مثال  Q1در مجله با مرتبه  ISIپذيرش و يا چاپ يك مقاله  -3 

 (البته اين شرط الزم است در هر دانشكده قبال تعريف و تصويب شود –مقدار متوسط باشد 

  European Patentو يا  US Patentالمللي ثبت اختراع بینيك و  ISIپذيرش و يا چاپ يك مقاله  -4 

 

دفاع  با حالت زيرتر )رتبه بسيار خوب( با حداكثر يك سطح پائين 9بعد از ترم توانند  دانشجويان ميب( 

  :نمايند

 Q2  در مجله با حداقل مرتبه ISIپذيرش و يا چاپ يك مقاله  -1 
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 باشد. االجرا مي الزم به بعد 88هاي سال از زمان تصويب و براي ورودينامه  ینياين آ
 


