
 جهت فراغت از تحصيل دانشجويانمقاله هاي مورد نياز  مقطع تحصيلي
  پژوهشي -در حداقل يكي از مجالت داراي رتبه علميمنتج از پايان نامه يك مقاله اصيل پژوهشيو يا چاپارائه پذيرش  دكتري عمومي

 -داراي رتبه علميانگليسي زبان  مجالت يكي از حداقلدر منتج از پايان نامه يك مقاله اصيل پژوهشيارائه پذيرش و يا چاپ
در نمايه  Short Communicationيا / انگليسي زبان نمايه شده در اسكوپوس ه يمجلبه بعد  1393و از ورودي   پژوهشي

ISI, Pub med  بجاي مقاله اصيل در صورتي كهShort Communication يعني (يك مقاله اصيل باشد  فرمتو   در قالب
  )باشد... مقدمه ،روش اجرا و شامل

 كارشناسي ارشد

 .Pub medيا  ISIارائه پذيرش و يا چاپ يك مقاله اصيل پژوهشي در يكي از مجالت ايندكس شده در نمايه هاي )بند الف
  .الزم به ذكر است كه اين مقاله بايد منتج از پايان نامه نامبرده باشد

پژوهشي  -در صورت عدم حصول بند الف، ارائه پذيرش و يا چاپ دو مقاله اصيل پژوهشي در مجالت داراي رتبه علمي) بند ب
كه يكي از مقاالت بايستي منتج از پايان نامه دستيار باشد و مقاله دوم بايستي حاصل فعاليت پژوهشي انجام شده  انگليسي زبان

  .در دوران دستياري نامبرده باشد
ارائه چاپ و يا پذيرش يك مقاله اصيل پژوهشي منتج از پايان نامه دستيار در يكي :عدم حصول بند الف و ب   در صورت )بند ج

 Shortويا يك عدد   Case Reportو ارائه چاپ و يا پذيرش يك  انگليسي زبان پژوهشي - از مجالت علمي

Communication  در مجالت نمايه شده در پايگاهISI  ياPub med .  
 - ارائه پذيرش و يا چاپ يك مقاله اصيل پژوهشي در مجالت داراي رتبه علمي :در صورت عدم حصول بند الف،ب و ج) بند د

در مجالت داراي رتبه  Case reportكه منتج پايان نامه دستيار باشد و ارائه چاپ و يا پذيرش دو عدد  انگليسي زبانپژوهشي 
 .انگليسي زبان  پژوهشي -علمي

)دستياري(دكتري تخصصي   

 Pub medو يا  ISIيك مقاله اصيل پژوهشي منتج از پايان نامه در يكي از مجالت نمايه شده در پايگاه ارائه پذيرش و يا چاپ  ياردست(فوق تخصصي يدكتر
)تخصصي  فوق  

 Pub medو يا  ISIارائه پذيرش و يا چاپ يك مقاله اصيل پژوهشي منتج از پايان نامه در يكي از مجالت نمايه شده در پايگاه 
 caseكسب حداقل امتياز معادل يك مقاله اصيل ايندكس شده در نمايه هاي پيش گفت با ارايه ي انواع ديگر مقاالت مثل  و يا

report, letter to editor  يا معاونت آموزش فوق تخصصي دانشكده پزشكيبا تاييد معاون پژوهشي دانشكده  و.... و  

فلوشيپ

  pub medو مقاله ديگر در نمايه  ISIمقاله اصيل پژوهشي كه حداقل يك مقاله در نمايه 2ارايه پذيرش ويا چاپ حداقل
شايان ذكر است يكي از دو مقاله ي فوق بايد مستخرج از پايان نامه دانشجو و مقاله ديگر منتج از يك فعاليت پژوهشي .باشد

  .باشد  PhDدوران تحصيل دانشجوي 
 :بعد شامل اين آيين نامه ميگردند به استثناو به  1390ورودي سال  phDدانشجويان : مهم توضيح

ريال  172.000.000سقف (هزينه پايان نامه ايشان شامل افرايش هزينه ها و ماقبل كه  1390سال ي ورودي دانشجويان
بوده است  31/6/93يعني تاريخ تصويب و عقد قرار داد پايان نامه ايشان در معاونت پژوهشي پيش از تاريخ  نگرديده است)

مقاله اصيل پژوهشي  2م به ارايه پذيرش ويا چاپ حداقل بدين صورت كه اين دانشجويان ملز ؛ مشمول آيين نامه قبلي ميباشند
باشد و مقاله دوم كه حاصل از يك كار  pub medو يا   ISIميباشند كه مقاله حاصل از پايان نامه ايشان بايد در نمايه ي 

  .باشدداراي رتبه علمي پژوهشي  انگليسي زبان پژوهشي دوران تحصيلي ايشان ميباشد  حداقل  در مجالت
بجاي موارد جهت افزايش كيفيت مقاالت مقطع پي اچ دي  16/5/95مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ مطابق  :صرهتب

 كه براساسمعتبر انگليسي زبان در مجالت چاپ و يا پذيرش شده  اصيل پژوهشي يك مقالهدانشجو مي تواند ، قبلي
  .دارايه نماي اول طبقه بندي مي شوند% 15در   SNIP شاخص

پي اچ ديدكتري تخصصي   

 

 :91تا89از ورودي
  ISIبه عنوان نويسنده اول و يا مسئول در مجالت ي ايشان منتج از پايان نامه  مقاله  2كه مقاله  3چاپ يا اخذ پذيرش حداقل 

 .در هر نمايه اي ي وو يك مقاله ديگر منتج از ساير فعاليتهاي پژوهشي در طول دوره تحصيلباشد   Pub medويا 
  : 93اول  تا پايان ورودي نيمسال 92از ورودي سال 

 -مقاله منتج از پايان نامه در طي دوره به عنوان نويسنده اول و يا مسئول در مجالت علمي  3چاپ يا اخذ پذيرش حداقل 
  pub medويا   ISIپژوهشي معتبر نمايه شده در نمايه هاي 

  :به بعد و  93ورودي نيمسال دوم 
مقاله منتج از پايان نامه در طي دوره به عنوان نويسنده اول در مجالت علمي ، پژوهشي معتبر  3چاپ يا اخذ پذيرش حداقل 

باشد و از اين سه مقاله  1باالتر  يامساوي   IFكه حداقل يكي از اين سه مقاله در مجالت با pub medو يا   ISIنمايه شده در 
  .خود موسسه باشد فقط يك مورد ميتواند در مجالت

  

  دكتري تخصصي پژوهش محور
 

باشد مورد قبول نمي... ،پذيرش قطعي مقاله براي چاپ ميباشد ، هرگونه پذيرش مشروط به تغييرات و  مقاله در اين شيوه نامه  منظور از پذيرش.  



  


