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 هدف

جويان دوره دانشمورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي رساله  مقاالترويه حاضر به تدوين تعداد و کیفیت 

چاپ مقاله  تشويق دانشجويان به ،دانشجويان دکتري مقاالتبا هدف افزايش کیفیت  رويهدکتري پرداخته است. اين 

به  م داده ودانشجوياني که رساله با کیفیت انجابیش از سنوات مجاز تحصیل کیفي، رفع مشكل ماندگاري  مجالتدر 

 .شده است خروجي دانشگاه تدوين مقاالتیت و حفظ کمّ ،اندمقاله نشدهچاپ اخذ پذيرش و يا دلیلي موفق به  هر
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 مقدمه -1

راي کلیه بو اجراي آن  رئیسه دانشگاه تهیه شدههیأت تكمیلي وهاي شوراي تحصیالتاين رويه بر اساس مصوبه

داراي امیرکبیر عتيبا توجه به اينكه دانشگاه صنخواهد شد. الزم االجرا  و پس از آن 98ورودي  دانشجويان دوره دکتري

 الجرا است.ارئیسه دانشگاه قطعي و الزم هیأتباشد، لذا کلیه مقرّرات مصوب امناء مورد تأيید وزارت ميهیأت

تمام تعهدات يید اأجهت صدور مجوز دفاع رساله است و ت الزمشرط  توسط دانشجو در دوره دکتري صرفاً ارائه مقاله

اين رويه به  د.باشداوران ميتأو ارزيابي کیفیت رساله بر عهده هی ،راهنما اساتید/پژوهشي دانشجو بر عهده استاد

داخته است. پررساله مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي و ثبت اختراع  تالمقاو نحوه ارزيابي تعداد  ،کیفیت

ر وب سايت دلیست آن ه ک، (JCR) پايگاه معتبر جهاني اطالعاتها و بر اساس داده 4Qالي 1Q مجالت ازبندي رتبه

 .شود، انجام ميموجود استپژوهشي دانشگاه  مديريت امور

                          اه دوره دکتري در دانشگو ثبت اختراع هاي مربوط به مقاالت مجموعه پیش رو حاوي ضوابط و دستورالعمل

و نحوه بر رسال مقاالت به مجالت معت. آگاهي کلیه دانشجويان دکتري از ضوابط جاري جهت ااستامیرکبیر صنعتي

باشد، ذ آن نمي. از آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به ضوابط تعیین شده نافي نفواستالزم و ضروري  ،ثبت اختراع

                         ريت دانشجويان موارد مطرح شده در اين رويه را، عالوه بر موارد ديگري که از طريق مديکلیه الزم است 

مد نظر قرار داده  رساني خواهد شد، هموارهاطالعژوهشي دانشگاه پامور مديريت و  ،دانشكده ،تكمیلي دانشگاهتحصیالت

 مايند. آن اقدام ن و يا چاپمربوطه تهیه نموده و نسبت به اخذ پذيرش  راتمقرّو مقاالت خويش را مطابق با 

 

 تعاریف -2

 آوري است. منظور از وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن وزارت: −

 شود.امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميدر اين رويه، دانشگاه صنعتيدانشگاه:  −

 تكمیلي دانشگاه است.شورا، شوراي تحصیالتمنظور از  شورا: −

پذيرفته  برابر ضوابط معین هاي دوره تحصیلي دکتري تخصصي،دانشجو فردي است که در يكي از رشته دانشجو: −

 باشد.شده، ثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل مي

است که ياري با حداقل مرتبه استادعلمي داراي مدرک تخصصي هیأتاستاد راهنما يكي از اعضاي  استاد راهنما: -

 مسئولیت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دکتري به عهده دارد.
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داراي مدرک اي حرفهيا ساير متخصصان )مشتمل بر مربي( علمي هیأتاستاد مشاور يكي از اعضاي  استاد مشاور: −

که مسئولیت مشاوره است ارشد با مرتبه کارشناسي "شاخص در صنعت"علمي هیأتفرد غیر عضو و يا دکتري، 

 دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

 باشند.منظور از تیم هدايت کننده اساتید راهنما و مشاور مي تیم هدایت کننده: −

 (يعلمهیأتغیر مجرب ) نظران يا کارشناسانصاحب ،صنعتي/ايحرفه متخصصان: صنعتی/ایحرفهمتخصصان −

 انشگاهد تأيیدمورد ايشان صنعتي /ايحرفههستند که مهارت و صالحیت  و دکتريارشد داراي مدرک کارشناسي

 د.باشمي

ینه رساله گزارش مكتوب حاصل از فعالیت پژوهشي دانشجوي دوره دکتري تخصصي است که در يک زم رساله: −

کتري بايد شود. رساله دتدوين مي )ان(مشخص از يک رشته تحصیلي و با راهنمايي استاد)ان( راهنما و مشاور

 مشتمل بر نكات بديع و نوآورانه پژوهش دانشجوي دکتري باشد.  

)فرد غیرعضو  ياعلمي و يا متخصصان حرفههیأتاي متشكل از اعضاء مجموعه داورانهیأتمنظور از داوران: هیأت −

 است که مسئولیت ارزيابي رساله دانشجو را بر عهده دارند. هیأت علمي شاخص در صنعت(

شجو              راهنما و دانحاصل همكاري استاد/اساتید که اي مستخرج از رساله دکتري گزارش خالصه شده مقاله: −

 باشد.مي

ها شكدهتوسط دان، کیفیت بسیار باال ارايد 1Qبا مرتبه ويژه  مجالت نام و يا شاخص مجله ویژه )شاخص( : −

 گردد.تعیین مي

 سنجي براي بررسي اعتبار يکهاي علمثیر يكي از شاخصأضريب ت :Impact Factor (IF) ضریب تأثیر −

حاسبه مساله  5ساله يا  2نشريه علمي است که بر اساس فراواني استنادهاي دريافتي يک مجله در يک دوره 

 شود.مي

رتیب تباشد که به ( مي  JCRبندي )کیفیت مجالت نمايه شده در نظام رتبهدهنده نشان Qشاخص  :  Qشاخص −

Q1  بعنوان باالترين کیفیت مجله، وQ4 شود.بندي ميترين کیفیت مجله تقسیمبعنوان پايین 

 

 کیفیت و تعداد مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله -3

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

 : رتبه عالی( دفاع نمایندمتوانند با حداکثر سقف نمره )های زیر مییكی از حالتدانشجویان در  الف(

 3Q حداقل با مرتبه  ISIمقاله  2 حداقلپذيرش و يا چاپ ( 1
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مجله توسط  پژوهشي معتبر داخلي )اعتبار–علميمقاله  1و  1Q در مجله با مرتبه ISIمقاله  1پذيرش و يا چاپ ( 2

  گردد(تعیین ميگروه آموزشي دانشكده 

 االداراي کیفیت بسیار ب 1Q با مرتبه "شاخص"در مجله ويژه  ISIمقاله  1پذيرش و يا چاپ ( 3

    بود. نخواهند 3پذيرش و يا چاپ شوند، مشمول بند  1Qدر مجالت ويژه با مرتبه  مقاالت مروریچنانچه  نكته:

 در شوراي  و ،بسیار باال از قبل توسط هر دانشكده مشخصکیفیت  داراي 1Qمجالت با مرتبه  نام و يا شاخص نكته:

 خواهد بود.اجرا قابل تكمیلي دانشگاه تحصیالتشده و پس از تأيید  تكمیلي دانشكده مصوبتحصیالت

                      و European Patentيا  ،US Patentالمللي و يک ثبت اختراع بین ISIمقاله  1پذيرش و يا چاپ  (4

Japan Patent 

  باشد.مي( 1) شماره المللي مطابق با دستورالعمل پیوستثبت اختراع بین مراحل پذيرش :نكته

  2Qو يک مقاله مروري با مرتبه حداقل  1Qبا مرتبه  ISIپذيرش و يا چاپ يک مقاله  (5

 و يک مقاله انگلیسي در مجله امیرکبیر. 2Qرتبه حداقل مبا  ISIپذيرش و يا چاپ يک مقاله  (6

، رددمشمول دفاع با حداکثر سقف نمره )رتبه عالی( گچنانچه دانشجو با توجه به محصوالت خروجي رساله **

فرم بررسي مقاالت دانشجويان دکتري جهت صدور مجوز " تحت عنوان  AUT-FM-3316-08فرم شمارهالزم است 

 .برساندنشكده را تكمیل، و به تأيید استاد/اساتید راهنما و دا "رتبه عالي"دفاع نهايي با 

ر ت( با حداکثر یك سطح پائین10توانند پس از نیمسال نهم تحصیلی )ورود به نیمسال دانشجویان می ب(

 به شرح زیر دفاع نمایند : رتبه بسیارخوب(م)حداکثر 

  2Qبا حداقل مرتبه  ISIمقاله  1پذيرش و يا چاپ  (1

 باشد.  4Qو ديگري داراي مرتبه  3Qکه يكي از آنها داراي حداقل مرتبه  ISIمقاله  2پذيرش و يا چاپ  (2

سط گروه )اعتبار مجله توپژوهشي معتبر داخلي –علميمقاله  1 و 3Qبا مرتبه  ISIمقاله  1پذيرش و يا چاپ  (3

 گردد( آموزشي دانشكده تعیین مي

امیرکبیر بصورت انگلیسي پذيرش يا چاپ گردد صنعتي  انشگاهدپژوهشي  -در صورتیكه مقاله در مجله علمي :نكته

 نیاز به تأيید اعتبار آن ندارد.

رتبه  تر )حداکثرمشمول دفاع با حداکثر یك سطح پایین**چنانچه دانشجو با توجه به محصوالت خروجي رساله 

 فرم بررسي مقاالت دانشجويان"تحت عنوان   AUT-FM-3316-09فرم شماره، الزم است بسیارخوب( گردد

 دانشكده برساند. را تكمیل، و به تأيید استاد/اساتید راهنما و "دکتري جهت صدور مجوز دفاع نهايي با يک سطح کاهش 
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 اخذ مجوز دفاع نهایی رساله دوره دکتری  مقاالت جهتمجالت و شرایط  -4

ح زير نهايي به شرمقاالت دانشجويان دوره دکتري جهت صدور مجوز دفاع مجالت و ضوابط و مقرّرات مربوط به 

  باشد:مي

 : در مقاالتافراد مجاز ذکر نام و ترتیب اسامی الف( 

از  پس بعدي اتوان نفرراهنما بعن اساتید/ل باشد و نام استاداوّدر جايگاه نويسنده  بايد الزاماًنام دانشجوي دکتري  −

  .گیردقرار ميدانشجو نام 

انشكده، نام استاد دراهنما و با ذکر داليل مورد تأيید  اساتید/استاددر صورت تأيید و موافقت در موارد خاص  :بصره ت

  تواند بعد از نام دانشجو و بعنوان نويسنده دوم در مقاله قرار داده شود.مينیز مشاور 

 دانشجو باشند.مقاالت توانند نويسنده داوران تحت هیچ شرايطي نميهیأت −

نشجويان و نام ديگر دا اي/صنعتيحرفهمتخصصانعلمي، عضو هیأتبجز اساتید راهنما و مشاور دانشجو، نام  −

اساتید راهنما و  تواند با نظر و تشخیص آنها بعد از اعضاي اصلي )تیم هدايت کننده شاملراهنما مي اساتید/استاد

 مشاور( در مقاله اضافه گردد.

 کر گردد.در مقاله ذتواند نمي باشند،نميراهنما  مرتبط با استاد/اساتیدان که دانشجويساير م نا (:1)نكته

 ذکر شده است نامشان در مقالهاند و کننده نقشي نداشتهدر تیم هدايت يا افراديكه الزم است نقش فرد (:2نكته)

 د گردد.و توسط دانشكده تأيی ،استاد/اساتید راهنما تشريح توسطقاله بصورت دقیق در انجام پژوهش و تهیه م

 

 در مقاله وابستگی دانشجو و استاد/اساتید راهنماب( درج عنوان 

  دانشگاه صنعتي امیرکبیر ذکر گردد. فقطدر مقاله  "affiliation"الزم است وابستگي دانشجو  −

ذيرفته شده باشد، پدر صورتیكه دانشجو در قالب قرارداد مشترک با پژوهشگاه يا سازمان ديگري با دانشگاه  (:1تبصره )

 تواند بعد از نام دانشگاه قرار گیرد.نام آن سازمان مي

باشد، نام  خارجيدانشگاه/مؤسسه در صورتیكه دانشجو داراي قرارداد مدرک دوبل و يا مدرک مشترک با  (:2تبصره )

ها بر اساس مفاد هنام دانشگاه صنعتي امیرکبیر قرار گیرد و ترتیب نام دانشگابا تواند همراه مي دانشگاه/مؤسسهآن 

 یرد.گل قرار ميشود. در صورت عدم شفافیت در قرارداد، نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر اوّت ميقرارداد ثب

  کر گردد.ذدانشگاه صنعتي امیرکبیر  فقطدر مقاله  "affiliation"الزم است وابستگي استاد/اساتید راهنما  -
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کنند امكان ذکر وابستگي همكاري ميديگري مؤسسه براي اساتیدي که با موافقت مقام مجاز دانشگاه با  (:3تبصره )

 از درج وابستگي دانشگاه صنعتي امیرکبیر وجود دارد.  ديگر پس

ايشان در ستگي وابذکر د، نخارج از دانشگاه باشدانشجو مشاور ا راهنما و ي در صورتیكه يكي از اساتید (:4)تبصره 

 .باشدمتبوعه وي مي سازماندانشگاه و يا ، مقاله

 

 (Corresponding Author)نویسنده مسئول مقاله  پ(

 د.باشن مقاالت دانشجو (Corresponding Author)توانند نويسنده مسئول هر يک از اساتید راهنما مي -

لیت در فرصت مدت تحقیقاتي استفاده نموده و مقاله ايشان مستخرج از فعا در صورتیكه دانشجو از فرصت کوتاه -

تواند انشجو باشد، ميمطالعاتي، در صورتیكه استاد راهنماي دّوم و يا سّوم دمیزبان در فرصتمطالعاتي باشد، استاد 

 باشد.نويسنده مسئول مقاله باشد. اين امر با موافقت استاد/اساتید راهنماي داخلي مجاز مي

  اشد.بمقاالت  (Corresponding Author) نويسنده مسئولتواند بعنوان نميتحت هیچ شرايطي دانشجو  -

 دانشجو باشد.  تواند نويسنده مسئول مقاالتاستاد مشاور نمي -

واند به تشخیص تدر صورتیكه مجله محدوديتي براي درج دو نويسنده مسئول نداشته باشد، استاد مشاور نیز مي :تبصره

 استاد/اساتید راهنما يكي از نويسندگان مسئول باشد.

 

 Open Accessمجالت ت(

تكمیلي تشوراي تحصیالاز سوي  آناست و در صورت تأيید مجاز با شرايط زير  Open Accessچاپ مقاله در مجالت 

 (   باشدزير به عهده دانشكده مي مواردنظارت بر رعايت  )مربوطه مورد قبول خواهد بود.  دانشكده

 .داوري مقاله در مجله مستقل از پرداخت مالي انجام شود 

  باشد. مقاله در مجله با و بدون پرداخت مالي وجود داشتهامكان چاپ 

 

 

 

 Qو  ISIمجالت  تأثیر ضریب ث(

 باشند.، مورد قبول نميImpact Factor (IF) فاقد ضريب تأثیر ISI مجالت  −
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علمي است که بر اساس فراواني استنادهاي  مجلهسنجي براي بررسي اعتبار يک هاي علماز شاخصيكي ثیر أضريب ت

 شرح زير است :نحوه محاسبه شاخص مذکور به  شود.ساله محاسبه مي 5ساله يا  2دريافتي يک مجله در يک دوره 

 Impact Factor (IF) ضريب تأثیر = مجموع استنادهاي دريافتي يک مجله در دو سال گذشته

 لدر همان دو سا هاي منتشر شده در آن نشريهمجموع مقاله

چ ارتباطي به ضريب کنند که هیمي اعالمهاي متفاوتي مجله با نام وبگاهخود را در  تأثیرضريب  مجالتبرخي از  : نكته

دارد. نباشد که مرجع مورد تأيید اين دانشگاه مي Thomson Reutersشده از سوي موسسه  اعالمواقعي  تأثیر

نشجويان دا برداريبهرهرا که جهت دسترسي و  ”ساختگي مجالت ”IFکلیه دانشجويان راهنماي مربوط به  ضروريست

هاي اطالعیه و همواره در طول دوره تحصیل خويش نمودهژوهشي دانشگاه موجود است مطالعه پامور مديريت در وبگاه 

آدرس زير  دسترسي به راهنماي مذکور به شرحموجود در اين بخش را براي ارسال مقاالت خويش مدنظر قرار دهند. 

 .ذير استپامكان

http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=50 

ريب ضممكن است  .باشندمي (1در جدول شماره )مندرج شده شامل موارد  اعالمجعلي  ضريب تأثیرهايبرخي از 

ز طريق وبگاه امراتب  ،به آنژوهشي دانشگاه پامور  مديريتکه در صورت دسترسي  دوجود داشته باش نیزیرهاي جعلي ديگري أثت

 بود.خواهد  برداريدسترسي و بهرهقابل دانشگاه ژوهشي پامور مديريت 

 

 ضریب تأثیرهای جعلی (1جدول شماره )

 ضریب تأثیرهای جعلی

http://globalimpactfactor.com/  

http://www.uifactor.org/  

http://www.citefactor.org/  

http://impactfactorservice.com/  

http://scienceimpactfactor.com/  

 

http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=50
http://globalimpactfactor.com/
http://www.citefactor.org/
http://impactfactorservice.com/
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                                                       بنديبايد به نظام رتبه ISI( مجالت Q) کیفیت( و IF) ضريب تأثیر براي اطالع از −

JCR: Journal Citation Reports  .مراجعه گردد 

 SJR: Scimago Journal Rankبندي مجالت مرتبط با نظام رتبه( Q) کیفیتو ( IF) ضرايب تأثیراستناد به  −

تكمیلي و تدر حال حاضر براي ارزيابي مقاالت مورد استفاده تحصیال Scopusدر پايگاه اطالعاتي  منتشر شده

 باشد.نميپژوهشي دانشگاه  مديريت امور

 دانشگاه پذیرشغیر قابل قابل پذیرش و عناوین مقاالت  ج(

  مقاالت مروري“Review Paper” باشندمورد قبول می. 

  مقاالتي که با ماهیتي نظیرResearch Article  ،Research Paper وFull Length Activity ناوين و يا ع

 .شوندپذیرفته میدهنده يک مقاله تحقیقاتي کامل باشند،  مشابهي، که نشان

  چاپ مقاالت در مجالتي که عنوان مجله در بر گیرنده کلمهLetter نظیر  استApplied Physics Letter و 

Nano letters ، این مجالت بصورت یك مقاله کامل محسوب شود. بشرط آنكه مقاله در استبالمانع 

  مقاالتي که با عناوينShort Communication  Technical Paper، Letter to Editor ،Case Report 

 باشد.مورد قبول نمیو يا عناوين مشابهي که نشان دهنده تحقیق جامع، مستقل و کامل نیست، 

 

 قاالتپذیرش مبرای ارسال و  تأیید دانشگاهزمان مورد  -5

بل از دفاع مورد قبول براي صدور مجوز دفاع نهايي دانشجويان دکتري قمستخرج از رساله ارسال مقاالت زمان  -

 است.پیشنهاد رساله بالمانع 

قابل قبول هايي نبراي صدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله از پس از دفاع رسیده چاپ به يا فته و پذيرصرفاً مقاالت  -

 .باشدمي

 ISIمعیار امتیازدهی دانشگاه به مجالت  -6

                         استنادي در پايگاه( JCR) بنديبر اساس نظام رتبه ISIبر اساس مصوبات دانشگاه، معیار امتیازدهي به مجالت 

Web of Science تأثیريب اهاي مربوط به ضراست که فايل (IF)  کیفیتو (Qمجالت در قالب فايل اک ) سل در

و  موجود و قابل مشاهده ISIلمي، قسمت مجالت سنجي و تولیدات عپژوهشي دانشگاه، بخش علم امورمديريت وبگاه 

 است. استخراج
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  ISIبررسی اعتبار مجالت  -7

 هايهو پايگاه داد  Web of Science( بر اساس سايتQ4تا  Q1)آن و کیفیت  ISI نحوه تشخیص مقاله

Thomson Reuters علمي  االتمقامیرکبیر به صنعتي با توجه به اينكه معیار امتیازدهي دانشگاه . شودانجام مي

مربوط به  اتاطالع تواننداست، دانشجويان مي (WOS) نمايه شده در پايگاه وب علوم مجالتخارجي بر اساس اعتبار 

 : استخراج نمايند( WOS) در مجالتگزارش استنادي  (JCR) ازرا به روش زير  مجالتاعتبار 

 . نمودجستجو  Master List در توان مجله رامي( WOS)براي جستجوي يک مجله در  −

علوم  هاي مجموعه هسته وبکه در نمايه مجالتينیستند و تنها  Master List ،ISIموجود در  مجالتهمه  −

ي مجالت وذکر شده ( WOS)هاي اصلي نام نمايه( 2شماره ) جدولشوند. در محسوب مي ISIوجود داشته باشند، 

 وند.شمحسوب مي ISIنمايه اصلي زير نمايه شوند،  10که در هر يک از 

  )ISSC(اجتماعی نمایه استنادی علوم و  )SCLE(علوم نمایه استنادی تي که در دو المج صرفاْ :نكته مهم

 .هستند (Q) کیفیت( و IF) تأثیر داراي ضريب (ل در جدولنمايه اوّ )دونمايه شوند 

 (2جدول شماره )

Web of Science Core Collection 

Edition Full Name Collection 

1) Science Citation Index Expanded 

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

 

2) Social Sciences Citation Index 

3) Arts & Humanities Citation Index 

4) Conference Proceedings Citation Index - Science 

5) Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences 

6) Index Chemicus 

7) Current Chemical Reactions 

8) Book Citation Index - Science 

9) Book Citation Index - Social Sciences and Humanities 

10)Emerging Sources Citation Index 
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ن دانشجویا برداریجهت دسترسی و بهرهرا که  تبررسی اعتبار مجالراهنمای الزم است کلیه دانشجویان  

 مطالعه نمایند.  موجود استژوهشی دانشگاه پامور مدیریت  گاهدر وب

 باشد :پذير ميامكانزير از طريق آدرس مربوط به مقاالت دسترسي به منابع 

− http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Guides.aspx   

  علم سنجي و تولیدات علمي −

 مجالت  −

− ISI   ل( یست مجالتISI ,Q ,MIF )تفاوت، ( )راهنماي تشخیص مجالت و جستجو(SJR  وJCR) 

 ساختگي مجالت(  IF) و

 

 مجله  زمان ارزیابی و نحوه تعیین کیفیت -8

 باشد. مي "چاپ نهایی مقاله"و  "پذیرش مقاله"، "ارسال مقاله"زمان ارزيابي کیفیت مجله سه مقطع زماني  الف(

 خواهد بود. گیريتصمیم مبناي ،بند الفمطابق با  شده اعالمت مجله در يكي از سه مقطع زماني باالترين کیفی ب(

نزل پیدا ت 2Qباشد و در زمان پذيرش يا چاپ مجله به  1Qدر زمان ارسال مقاله، کیفیت مجله اگر چنانچه  :مثال

شود. همچنین بالعكس اين امر نیز صادق است يعني اگر در زمان ارسال محسوب مي Q1کند، مجله براي دفاع دانشجو 

قاله معیار ارتقاء يابد، کیفیت مجله در زمان چاپ يا پذيرش م Q1باشد ولي در زمان پذيرش يا چاپ به   Q2مجله

 ارزيابي قرار خواهد گرفت.

اشد، براي يک مجله بیش از يک زمینه تخصصي وجود داشته ب (WOS)يت اگر بر اساس اطالعات مندرج در سا ج(

له از متوسط امتیاز کل مج شود و نهايتاًامتیاز مربوطه داده مي، به هر زمینه تخصصي (3)بر اساس جدول شماره 

 پذيرد.ت ميصور( 4)شود. ارزيابي نهايي کیفیت مجله بر اساس جدول شماره هاي مربوطه حاصل ميامتیازهاي زمینه

در اين  زمینه تخصصي وجود دارد. بر اساس اطالعات مندرج 5 (WOS)فرض نمايید براي يک مجله در سايت  مثال:

تیاز نهايي محاسبه ام واست  2Qزمینه ديگر داراي کیفیت  3و در  1Qزمینه داراي کیفیت  2سايت؛ مجله مذکور در 

 به شرح زير خواهد بود :

  برابر ( 3)امتیاز متوسط مجله بر اساس جدول شمارهA=(4+4+3+3+3)/5=3.4 باشد. مي 

http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Guides.aspx
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  کیفیت مجله  (4)بر اساس جدول شمارهQ2 گردد. تعیین مي 

ا در سه توان کیفیت مجله روجود دارد لذا مي (WOS)هاي مختلف اطالعات مورد نظر در سايت براي سال نكته:

 تعیین نمود. "چاپ مقاله"و  "پذيرش مقاله"، "ارسال مقاله"مقطع زماني 

 
 

 در هر زمینه تخصصی آننحوه امتیازدهی به مجله ( 3جدول شماره)

 

 
 های تخصصی مربوطهنحوه تعیین کیفیت هر مجله براساس متوسط امتیازهای زمینه( 4جدول شماره )

 

 نشریات نامعتبر و جعلی خارجی -9

همواره از  ،(Fake & hijacked journals) و جعلي (Black List Journals) نامعتبر نشريات ههآخرين سیا

آدرس   به ريزي امور پژوهشيِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوريگذاري و برنامهطريق وبگاه دفتر سیاست

http://rppc.msrt.ir   گردد.ميمنتشر 

 .باشدميمندرج در اطالعیه مربوط به مجالت نامعتبر و جعلي الزامي  نكاتها، توجه به در خصوص اين سیاهه :(1)نكته

 Q1 Q2 Q3 Q4 کیفیت مجله در زمینه تخصصی

 1 2 3 4 امتیاز مجله در زمینه تخصصی

های  زمینهمتوسط امتیاز مجله در 

 (Aتخصصی مربوطه )
3.5≤A 2.5≤A<3.5 1.5≤A<2.5 A<1.5 

 Q1 Q2 Q3 Q4 کیفیت نهایی مجله
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شجويان در دانرا که جهت دسترسي ت کلیه دانشجويان راهنماي مربوط به مجالت نامعتبر و جعلي الزم اس (:2نكته)

پذير دسترسي به منابع مذکور به شرح آدرس زير امكانژوهشي دانشگاه موجود است مطالعه نمايند. پ مديريت اموروبگاه 

 باشد.مي

http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=57 

 

 

 (معتبر خلی)مجالت دا ژوهشیپ-مجالت علمی -10

مديريت وبگاه  تحقیقات و فناوري مطابق با آدرس زير در ،وزارت علوم داراي اعتبارژوهشي پ -فهرست نشريات علمي

 باشد.موجود ميبرداري دانشجويان دانشگاه جهت بهرهژوهشي پامور 

 

http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=53 

 

 

 زمان اجرای رویه -11

  شد.باو بعد از آن مي 1398وروديهاي سال دانشجويان و براي  1398زمان اجراي اين رويه از مهرماه سال 

هنما و نظر موافق با نامه رسمي و با تأيید استاد را 1398ورودي قبل از سال درخواست کتبي دانشجويان  چنانچه نكته:

 واهد شد.دانشگاه ارسال گردد، بررسي ختكمیلي يا قسمتي از اين رويه به تحصیالت ،اعمال تمام دانشكده جهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=57
http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=53
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 (1پیوست شماره )

 

 

دستورالعمل تأیید ثبت اختراع خارجی به عنوان جایگزین مقاله برای "

 "مالک ارزیابی دفاع نهایی 
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ابی دستورالعمل تأیید ثبت اختراع خارجی به عنوان جایگزین مقاله برای مالک ارزی"

 "دفاع نهایی 

 

بي جايگزين طرف کانون پتنت ايران، به شرح زير مالک ارزيا ازprovisional تأيید ثبت اختراع خارجي در مرحله 

 : باشدمقاله براي دفاع نهايي دانشجويان دکتري مي

رحله مدارک در اين م ،ارسال درخواست  مخترع به کانون پتنت ايران توسط نماينده کانون در دانشگاه :مرحله اول

 باشد.مي هفته 2الي  1زمان الزم جهت انجام اين فرايند  .شوندارسالي توسط کارشناسان کانون پتنت  بررسي شكلي مي

مدارک  در اين مرحله پس از تأيید شكلي مدارک و مستندات ارسالي توسط کارشناسان کانون پتنت،: مرحله دوم

بررسي و ارزيابي  در اين مرحله ماه( 3زمان تقريبي  حدود )شود کانون ارسال مي جهت ارزيابي به تیم تخصصي ارزيابي

( و قابلیت ساخت پرونده از جهت دارا بودن  تازگي در سطح دنیا )جديد بودن(،  نوآوري و گام ابتكاري )بديهي نبودن

اختراع را  نظر، شرايط ثبت شود. پس از حصول اطمینان از اينكه درخواست مورد)کاربرد صنعتي داشتن( بررسي مي

 د. گردباشد، براي اخذ نظر نهايي، پرونده به شوراي مالكیت فكري کانون پتنت ايران ارجاع ميدارا مي

                              ، فرم        کانون پتنت ايران در صورت تأيید تقاضا توسط تیم تخصصي ارزيابي و شوراي مالكیت فكري: مرحله سوم

Electronic Acknowledgement  Receipt  رم فشود که در اين از کانون پتنت ايران به  مخترع ارسال مي

 هاي زير مشخص شده است :آيتم
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Application Number :  

International Application Number : 
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ها، امه و شمارهرد. دريافت اين شناسنگیصورت مي  US Patentهاي دقیق از طرف شماره ارسال اين شناسنامه پتنت با

 ه  تلقي نمود.در ثبت مقال   Doiتوان  مشابهمي ها راباشد. اين شمارهمي  Provisionalبه منزله ثبت موقت يا 

 

 

 




