
 بسمه تعالی

از پایان نامه خود  3131که در سال  اطالعیه مهم برای دانشجویان دکتری تخصصی

 دفاع می کننذ

 معايوت پژيَش ي فىايری داوشگاٌ آزاد اسالمی 382241/33بٍ شمارٌ  22/10/52پیري بخشىامٍ مًرخ 

ع اس رسالٍ دکتزای تخصصیی ویًد   داوطجًیان دکتزای تخصصی رضتٍ َای غیز ػلًم اوساوی ي َىز بایذ بزای دفا( الف

 .ارائٍ دَىذ ISI با ومایٍ مجالت تخصصییا چاپ حذاقل یک مقالٍ در  قطؼی پذیزش

ییا   قطؼی داوطجًیان دکتزای تخصصی ػلًم اوساوی ي َىز بایذ بزای دفاع اس رسالٍ دکتزای تخصصی وًد پذیزش( ب

 .ارائٍ دَىذ پژيَشی مًرد تأییذ يزارتیه –یا علمی  ISIمجالت تخصصی با ومایٍ چاپ حذاقل یک مقالٍ در 

مجالالت  مقالیٍ در   یا چیاپ ییک   قطؼی بزای تسًیٍ حساب السم است افشين بز مقالٍ َای بىذ الف یا ب ، پذیزش( ج

اوتشار یافتٍ در ) ISCیا ( Scopus)یا علمی پژيَشی يزارتیه یا بیه المللی معتبر  ISIتخصصی با ومایٍ 

 .ویش ارائٍ ضًد (ایران

ییا ػلمیی پهيَطیی     ISIبا ومایٍ بیه المللی بٍ مقالٍ ديم ( PhD)یک ومزٌ اس بیست ومزٌ رسالٍ دکتزی تخصصی ( د

اوتصاظ دارد کٍ با وظز ضًرای گزيٌ تخصصی ي ضیًرای   سالٍبذیغ َىزی مستخزج اس ریا اثز  يسارتیه یا ثبت اوتزاع 

ماٌ پال    3مًارد ظرف مذت  شذن یکی از ایهدر صًرت برآيردٌ و. پهيَص ي فىايری ياحذ اوتصاظ می یابذ

 .می ضًد، رسالٍ داوطجً اس وظز کیفیت حذاکثز ػالی ي اس وظز کمی حذاکثز ومزٌ وًسدٌ ارسیابی از دفاع

در صًرت داضته مقالٍ سًم ي بیطتز مستخزج اس رسالٍ یا اثز بذیغ َىزی یا ثبیت اوتزاػیی کیٍ بیٍ ت یییذ      6 2تبصرٌ 

ومیزٌ رسیالٍ داوطیجًیان دکتیزای تخصصیی       ٍصىؼتی ایزان رسیذٌ باضذ تا یک ومزٌ بی  ساسمان پهيَص َای ػلمی ي

 .ضًدمی اضافٍ 

مقالٍ َای مستخزج اس پایان وامٍ َای کارضىاسی ارضذ، دکتزای حزفٍ ای ي رسیالٍ َیای دکتیزای تخصصیی     : 3مادٌ 

(PhDِ) ٌمجًس دفاع، تسًیٍ حسیاب ي   در صًرتی کٍ در وطزیات وامؼتبز پذیزش یا چاپ ضًوذ مطمًل دریافت ومز ،

 .تطًیقی ومی ضًوذ

کلیٍ مقالٍ َای مستخرج از پایان وامٍ یا رسالٍ در صًرت رعایت آیالیه وامالٍ مشالمًر دریافالت هالایسٌ       

 .تشًیقی ویس می شًوذ


