باسمه تعالي

دستورالعمل حداقل دستاوردهای علمي جهت دفاع از رساله دکتری
دانشگاه علم و صنعت ايران
مقدمه
دوره دکتری تخصصی که مبنای آن پژوهش به منظور دستیابی به مبانی و اصول جدید در زمینهای تخصصی است ،زمانی رسااتت
خود را به انجام میرساند که دستاوردهای آن ،حاصل کاوش عمیق و فلسفی در موضوعات علمی با بهرهگیری از جدیادتری منااب
علمی جهان باشد .دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای دستیابی به اهداف دورههای دکتری تخصصی و تطبیاق ایا دورههاا باا
استانداردهای جهانی ،دستوراتعمل زیر را برای ارزیابی کفایت دستاوردهای علمای رسااته دکتاری دانشاجویان ورودی  96باه بعاد
تدوی نموده است.

بخش اول :حوزه مهندسي
ماده  :1تعداد مقاالت چاپ /پذیرفتهشده مستخرج از رساته دانشجو باید حداقل معادل دو مقاته در مجالت معتبر نمایاهدار (مطاابق
ماده  ،)11پس از اعمال ضرایب سهم هر یک از نویسندگان باشد.
تبصره  : 1حداقل یک مقاته از دو مقاته دانشجو باید در مجالت  ISIچاپ/پذیرفتهشده باشد.
تبصره  :2حداقل در یک مقاته مجله  ISIباید نام دانشجو با حذف اسامی استادان راهنما و مشاور ،به عنوان نفار اول از نویساندگان
مقاته باشد.

بخش دوم :حوزه هنر
ماده  :2شرایط مقاالت رشته شهرسازی مطابق ماده  1و تبصرههای مربوط میباشد.
ماده  :3تعداد مقاالت چاپ/پذیرفتهشده مستخرج از رساته دانشجویان رشاته معمااری بایاد حاداقل معاادل دو مقاتاه در مجاالت
علمی -پژوهشی معتبر نمایهدار (مطابق ماده  )11پس از اعمال ضرایب سهم هر یک از نویسندگان باشد.
تبصره :حداقل در یک مقاته مجله باید نام دانشجو با حذف اسامی استادان راهنما و مشاور ،به عنوان نفار اول از نویساندگان مقاتاه
باشد.

بخش سوم :شرايط و سهم نويسندگان
ماده  :4برای مقاالتی که تعداد نویسندگان آنها از یک نفر بیشتر باشد ،ضرایب سهم هر یاک از نویساندگان پاس از حاذف اساامی
استادان راهنما و مشاور ،مطابق جدول موجود در «آیی نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی» محاسبه میشود.
تبصره :ن ام استاد /استادانی که در فرصت تحقیقاتی دانشاجو در خاارج از کشاور یاا داخال کشاور ،راهنماایی دانشاجو را برعهاده
داشتهاند ،نیز مانند استاد مشاور و راهنما از فهرست نویسندگان حذف خواهد شد.
ماده  :5فقط مقاالت مجالتی قابل قبول است که استاد راهنما سردبیر یا عضو هیأت تحریریه آن مجالت نباشد.
تبصره :ماده  5شامل مقاالت مجالت  ISIکه استاد راهنما سردبیر یا عضو هیأت تحریریه آنها باشد ،نمیشود.
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ماده  :6از  12خرداد  1( 1395ژوئ  )2016مقاالتی به عنوان محصول رساته دکتری مورد قباول واقا مایشاود کاه نویساندهی
مسؤول آنها یکی از استادان راهنما یا مشاور دانشجو باشد .تاریخ مذکور ،تاریخ ارسال مقاته ) (Submissionاست.

ماده  :7در مقاته حتماً باید به وابستگی دانشجو به دانشگاه ) (Affiliationاشاره شاده باشاد .درصاورتی کاه دانشاجوی
نویسندهی مقاته به جای دیگری به جز دانشگاه نیز وابسته باشد ،امتیاز مقاته نصف حساب میشود.

بخش چهارم :مقررات کلي
ماده  :8هیچ پایاننامه یا رساتهای محرمانه محسوب نمیشود.
ماده  :9هر اختراع ثبت شده در  US Patentبه شرط اینکه مستخرج از رساته و با نام دانشگاه باشد ،معادل یک مقاتاه مجلاه ISI
محسوب خواهد شد .ضمناً در صورت مشارکت چند نفر در ثبت اختراع ،امتیاز آن طبق «آیی نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت
علمی» محاسبه میشود.
ماده  :10با توجه به سیاست دانشگاه مبنی بر « افزایش کیفیت محصوالت مستخرج از تحقیقات دانشجویان دکتری» ،درجاه رسااته
مطابق جدول زیر تعیی میشود:
سقف درجه

شرایط
در صورتی که مقاله مستخرج از رساله دانشجو  Q1یا  Q2باشد.
در صورتی که مقاله مستخرج از رساله دانشجو  Q3باشد.
در صورتی که مقاله از رساله دانشجو  Q4باشد.

عالی
خیلی خوب
خوب

تبصره  :1مرج ارزیابی  Qوبگاه  Scimagoاست.
تبصره  :2در صورتی که مجله ارزیابی شده در وبگاه  Scimagoدارای چندی  Qباشد ،تشخیص  Qمجله برعهده گروه و دانشکده
مربوط میباشد.
ماده  :11مقاالتی نمایهدار محسوب می شوند که در فهرست مقاالت مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (فهرست  JCRزمان
ارسال مقاته برای مقاالت مجالت  ISIو فهرست مقاالت مجالت علمی -پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری زمان ارسال مقاته
برای مقاالت علمی -پژوهشی) موجود باشند.
ماده  :12نسخه کامل هر مقاته چاپ شده (یا پذیرفته شده همراه با نامه پذیرش) که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد ،همراه با
برگه ضریب تأثیر ) (Impact factorمقاالت مجالت  ISIاز سایت معاونت پژوهشی دانشگاه باید ضمیمه شوند.
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ماده  :13اطالعات مقاالت باید در قاتب فرم مقاالت (قابل دسترسی در وبگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه) به صورت تایپشده ارائه
گردد.
ماده  :14شرایط مندرج در ای دستوراتعمل ،حداقل شرایط مورد انتظار دانشگاه برای دفاع از رساته دکتری است و شورای آموزشی
پژوهشی هر دانشکده میتواند موارد مورد نظر خود را به آن اضافه نماید.
ای دستوراتعمل در  14ماده و  7تبصره در جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  97/8/15تصویب شد و برای
دانشجویان دکتری ورودی  1396به بعد الزماالجراست.
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