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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی
 

 13-15 ساعت تشکیل:       12/8/1399 تاریخ جلسه:
 

 دهی بهنمره نحوه نظرات گروه های مختلف آموزشی، در خصوص  بر اساسالت تکمیلی یشورای تحصمصوبات 

 :باشدبه شرح ذیل می ، رساله دکتری و سایر دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکترای تخصصی

 یا اخذ پذیرش مقاله: انتشارالزام به  -1

، شماره دانشگاه علوم پزشکی ایراندستورالعمل و مقررات آموزشی مصوب شورای آموزش  براساس

و دفاع دفاع پیش  برای آغاز فرآیندموظفند دکتری تخصصی دانشجویان ، 18/6/1399مورخ ،  99/د/5698/100

ر نشریات دمنتشر کرده باشند که یکی از مقاالت باید مستخرج از پایان نامه باشد و حداقل دو مقاله  ،رسالهاز نهایی 

مقاله دوم می تواند مستخرج از پایان نامه یا  .شده باشده یا پذیرش دیسربه چاپ  PubMedیا  ISIنمایه شده در 

 نمایه شده باشد. Scopusیا  PubMedیا   ISIفعالیتهای دوره آموزشی باشد و در یکی از نشریات نمایه شده در 

در مقاله اول )مستخرج از پایان نامه( باید دانشجو، نفر اول، و استاد راهنما نویسنده مسئول باشد. وابستگی سازمانی 

روه، گنویسنده مسئول باید دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد و وابستگی سازمانی نویسنده اول )دانشجو( باید 

 کی ایران باشد.دانشکده، دانشگاه علوم پزش

وابستگی سازمانی نویسندگان اول و مسئول  یکی از اعضای گروه باید نویسنده اول یا مسئول باشد. در مقاله دوم،

تصمیم گیری در خصوص اول یا مسئول بودن در شرایط استثناء مقاله ترجیحا دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد. 

وابستگی  ا گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.خارج از دانشگاه، ب یکی از نویسندگان مقاله با وابستگی سازمانی

مقاله صرفا از یک دانشجو پذیرفته  دانشکده، دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد. هرگروه، سازمانی دانشجو باید 

 خواهد شد.

 رساله دکتری نمرهاجزای  -2

 . نمره بوده و متشکل از سه قسمت است 20رساله دکتری  نمرهسقف 

 نمره اولبخش  -2-1
یفیت محتوای رساله و چگونگی پیش دفاع و دفاع دانشجو داشته و تا ، اختصاص به کنمرهبخش قابل توجهی از  

 .قابل تخصیص استنمره از سقف مذکور  18
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 نمرهبخش دوم  -2-2
در  معیارهای مندرجبراساس  ()شرط الزم مقاله منتشرهدو رساله به ضریب تاثیر و نوع نمایه  نمرهبخش دوم 

 خواهد بود. نمره 2 ،اختصاص یافته به این بخش برای دو مقاله نمرهحداکثر  .دارد اختصاص ذیلجدول 

 

 قابل تخصیص نمره میزان   نوع نمایه میزان ضریب تاثیر نشریه

IF≥2 ISI  2 

1.5≤IF<2 ISI  5/1 

1≤IF<1.5 ISI  1 

0.75≤IF<1 ISI  75/0 

0.5≤IF<0.75 ISI  5/0 

0<IF<0.5 ISI 25/0 

 IFبدون  یسیمقاله انگل
ISI   یاPubMed  نمایه شده در

Scopus 

25/0 

 بدون نمره Scopus )فقط در مورد مقاله دوم(  یسیمقاله انگل

 نمره بدون  PubMedیا  IF ISI بدونمقاله انگلیسی 

 تشویقینمره  -2-3
 نمره خواهد بود. 2حداکثر  و بخش دوم نمره )جدول فوق(به شرح ذیل،  ،الف، ب، ج موارداز  کسب شدهنمره 

 

 مازاد: مقاله انتشار الف( 

 :حداکثر یک نمره به مقاله مازاد اختصاص داده خواهد شددر صورت رعایت شدن موارد زیر، 

 مقاله در دوره دکتری تدوین شده باشد -1

 .بر مقاالت شرطی دفاع باشدمازاد  -2

 علوم پزشکی ایران باشد.دانشکده، دانشگاه گروه،  ، بایدوابستگی سازمانی دانشجو -3

 مسئول باشد.  ایاول  سندهینو دیگروه با یاز اعضا یکی -4

 طیراباشد. در ش رانیا یدانشگاه علوم پزشک حایاول و مسئول مقاله ترج سندگانینو یسازمان یوابستگ -5

خارج  یازمانس یمقاله با وابستگ سندگانیاز نو یکیمسئول بودن  ایدر خصوص اول  یریگ میاستثناء تصم

 مربوطه خواهد بود.  یزشاز دانشگاه، با گروه آمو

  هر مقاله صرفا از یک دانشجو پذیرفته خواهد شد. -6

 

  حداکثر یک نمره تعلق خواهد گرفتزیر نمایه هایدر صورت نمایه شدن مجله در ،: 

 - ISI Web of Science (ISI), Medline, PubMed, ESCI, BIOSIS, Chemical Abstracts, EMBASE, 

Scopus, IEEE     
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  شدن مجله در نمایه نمایهدر صورت ISC (Islamic World Science Citation Center)  ، حداکثر نیم

 .خواهد گرفتنمره تعلق 

                                                        

  کتاب:انتشار ب( 

و  دانشگاه سازمانیو رعایت وابستگی با رشته تحصیلی  ارتباط موضوعی داشتن مشروط بر ،در صورت تالیف کتاب

ابل ق یک نمره، حداکثر و انتشار در دوره تحصیلی دکتری داوری کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاهانجام 

 تخصیص خواهد بود.

 :پتنتج( 

 جدرو یکی از اعضای هیات علمی گروه، گواهی وزارت دادگستری و ذکر نام  مستند به ،پتنتدر صورت داشتن 

 .بود قابل تخصیص خواهدنمره  2حداکثر  ،دانشگاه سازمانی وابستگی


