بسمه تعالي

دستورالعمل ارزيابي كفايت كميت و كيفيت بروندادهاي رساله دانشجويان دوره دكتري
دانشگاه اصفهان
مقدمه:
پس از بررسي و تحليل نتايج حاصل از پياده سازي سياست هاي مصوب مربوط به برگزاري دوره هاي دكتري در دانشگاه اصفهان
خصوصا در بعد روند و نحوه ي ارزيابي بروندادهاي حاصل از يك رساله ي دكتري جهت تائيد كفايت فعاليت تحقيقاتي صورت گرفته و
همچنين مباحث مطروحه در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و با هدف كيفي سازي بروندادهاي حاصل از يك تحقيق در دوره ي
دكتري موارد زير بعنوان مصوبات جديد و الزم االجرا براي دانشجويان دكتري ورودي سال تحصيلي  29 – 29و بعد از آن به تصويب
مي گردد .مسئوليت نظارت بر حسن اجراي
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده و از تاريخ ابالغ جايگزين كليه مصوبات قبلي
اين مصوبات برعهده معاونين پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ها ،روساي محترم دانشكده ها و مديريت امور پژوهشي دانشگاه
مي باشد.
ضوابط و مقررات مصوب:
 .9با عنايت به ماده  8آئين نامه دوره ي دكتري مصوب مورخ  9882/8/8شوراي برنامه ريزي آموزش عالي در خصوص كفايت يك
مقاله ي علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر براي دانشجويان دكتري آموزشي -پژوهشي و دو مقاله علمي پژوهشي چاپ
شده در مجالت معتبر براي دانشجويان دكتري پژوهش محور و با توجه به مصوبات قبلي شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
اصفهان مبني بر لزوم چاپ يك مقاله به زبان خارجي در مجالت معتبر موارد زير بعنوان مصوبات جديد اين شورا تصويب و ابالغ
مي گردد.
 :9-9معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي و دبير كميته ي ارتقاء دانشكده با كمك و مشاركت گروههاي آموزشي معيارهاي
علمي مناسب و دقيقي براي رتبه بندي مجالت معتبر داخلي و خارجي هر رشته يا گرايش در دو دسته ي مجالت با "
اعتبار ممتاز" و مجالت با " اعتبار عادي" تدوين و ارائه مي نمايند .اين معيارها پس از دوره هاي دو ساله مورد بازبيني
قرار گرفته و بروز رساني مي شوند .معيارهاي ذكر شده از طريق معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي هر دانشكده جهت تائيد
نهايي و نظارت هاي بعدي به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد .مجموعه مجالت علمي – پژوهشي داراي
مجوز از وزارتين و مجالت معتبر نمايه شده در دو نمايه ي  Scopusو  ( ISIمورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري )
مالك اصلي اين نوع دسته بندي خواهد بود.
تبصره  :1واحد تحصيالت تكميلي هر يك از دانشكده ها موظف است كاربرگ هاي الزم براي احراز معيارهاي تعيين شده
را تهيه و در فرآيند تقاضاي دانشجو براي صدور مجوز دفاع تكميل و آنها را بعنوان مدارك مثبته دفاع رساله ي دكتري
دانشجو نگهداري نمايند.

 :9-9دانشجوي دوره ي دكتري نمي تواند با چاپ مقاله ( به زبان غير فارسي ) در مجالتي كه در دو نمايه  Scopusو ISI
نمايه نشده اند تقاضاي صدور مجوز دفاع نمايند .اين محدوديت شامل مجالت علمي – پژوهشي معتبر داخلي كه به زبان
هاي خارجي چاپ مي شوند نمي باشد.
 :8-9دانشجوي دوره ي دكتري كه موفق شود مقاله مستخرج از رساله ي دكتري خود را در يكي از مجالت با" اعتبار
ممتاز" (فارسي يا غيرفارسي) به چاپ رساند يا نامه پذيرش رسمي از سردبير علمي آن مجله ارائه نمايد
درخواست صدور مجوز دفاع نمايد.

مي تواند
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تبصره :2چون تعداد مجالت علمي -پژوهشي داخلي با اعتبار ممتاز هر رشته يا گرايش بسيار محدود خواهد بود دانشكده
ها موظفند داليل توجيهي خود را در خصوص اعطاي اين ويژگي به مجالت فارسي رشته يا گرايش خود اعالم نمايند.
تبصره  :3فهرست مجالت با "اعتبار ممتاز" دانشكده هاي غير علوم انساني نمي تواند شامل مجالت فارسي زبان داخلي
باشد.

 : 4 -9به دانشجويان دوره ي دكتري كه موفق به چاپ دو مقاله علمي  -پژوهشي يا اخذ پذيرش چاپ ( از سردبير علمي
مجله) در مجالت با "اعتبار عادي" مورد تائيد دانشكده مربوطه شوند مجوز دفاع داده خواهد شد .در اين خصوص رعايت
بند  6-9اين دستورالعمل توسط معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده الزاميست.
تبصره  :4دانشجويان دانشكده هاي علوم ،فني و مهندسي ،علوم و فناوري هاي نوين ،شيمي ،كامپيوتر ،حمل و نقل
موظفند حداقل يك مقاله به زبان انگليسي چاپ يا نامه ي پذيرش آن مقاله را ارائه نمايند.
تبصره  :5حداقل يكي از مجالتي كه دانشجوي دوره ي دكتري اقدام به چاپ مقاالت خود در آن نموده است نبايد متعلق
به مجموعه مجالت منتشره توسط دانشگاه اصفهان باشد.

 : 5-9كليه ي دانشجويان دوره ي دكتري كه صرفا" موفق به چاپ يك مقاله در مجالت علمي-پژوهشي مندرج در فهرست
مجالت با "اعتبار عادي" مي شوند به شرط حصول شرايط الزم مي توانند يكي از موارد زير را به عنوان جايگزين مقاله ي
دوم ارائه نمايند.
الف -دانشجويان رشته هاي غير علوم انساني
الف : 1 -توسعه ي فرآيند يا ساخت دستگاه يا تجهيزي از فهرست فرآيندها يا كاالهاي دانش بنيان مندرج در گزارش دبيرخانه
" كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان ونظارت واجرا " كه داراي كاربرد در سطح ملي باشد يا يكي
از نيازهاي وارداتي كشور را مرت فع نمايد ،در اين خصوص عالوه بر تائيد گروه و دانشكده مربوطه ،ارائه تائيديه مدير فناوري دانشگاه نيز
ضروريست.
الف :2 :ثبت اختراع كه به تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور و يا مديريت فناوري حوزه پژوهش وفناوري دانشگاه رسيده
باشد.
الف : 3 -توليد دانش فني كه به تائيد مراجع ذيصالح علمي ،شوراي تخصصي گروه آموزشي مربوطه ومديريت فناوري حوزه پژوهش
وفناوري دانشگاه رسيده باشد.
الف : 4-رفع مشكل راهبردي از صنايع يا سازمان ها در راستاي موضوع رساله ي دوره ي دكتري در قالب قرارداد طرح پژوهشي يا
حمايت برون دانشگاهي كه به تائيد باالترين مقام سازمان يا صنعت مربوطه ،تائيد گروه آموزشي مربوطه وتائيد مديريت ارتباط با
صنعت وجامعه حوزه پژوهش وفناوري دانشگاه رسيده باشد.
الف :5-ساخت دستگاه يا تجهيز مورد نياز در راستاي رساله ي دوره ي دكتري كه قابليت استفاده براي ساير دانشجويان تحصيالت
تكميلي را نيز داشته باشد ويكي از نيازهاي تجهيزاتي گروه در بخش تحصيالت تكميلي را مرتفع نمايد .ارائه تائيديه شوراي تخصصي
گروه مربوطه و دانشكده مشتمل بر ذكر مزيت ها و قابليت هاي دستگاه يا تجهيز ساخته شده و قيمت تمام شده آن در مقايسه با
نمونه هاي موجود در بازار ضروريست.
الف :6-اخذ جايز ه از جشنواره هاي معتبر ملي و بين المللي در راستاي موضوع رساله ي دكتري

ب -دانشجويان رشته هاي علوم انساني
ب :1-ارائه يا ا مكان ارائه يك كرسي نظريه پردازي طبق آئين نامه كرسي هاي نظريه پردازي دانشگاه اصفهان منوط به كسب نمره
حداقل  66از  166طبق مصوبه جلسه يازدهم كميته كرسي هاي نظريه پردازي دانشگاه اصفهان مورخ .1336/12/15
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ب :2-چاپ يا ارائه ي گواهي پذيرش چاپ كتاب تاليفي و تصنيفي در راستاي موضوع رساله دكتري ضروريست ناشر كتاب ارائه شده
جزء ناشران معتبر دانشگاهي يا ناشران شناخته شده خصوصي با فعاليت در سطح ملي ،ناشران معتبر ساير وزارت خانه ها يا ارگان هاي
دولتي باشد .در صورت تاليف كتاب براي دستگاه متقاضي ،ارائه تائيديه از دستگاه متقاضي كفايت خواهد كرد.
ب :3-رفع مشكل راهبردي از صنايع يا سازمان ها در راستاي موضوع رساله ي دوره ي دكتري در قالب قرارداد طرح پژوهشي يا
حمايت برون دانشگاهي كه به تائيد باالترين مقام سازمان يا صنعت مربوطه ،تائيد گروه آموزشي مربوطه وتائيد مديريت ارتباط با
صنعت وجامعه حوزه پژوهش وفناوري دانشگاه رسيده باشد.
ب –  :4اخذ جايز ه از جشنواره هاي معتبر ملي و بين المللي در راستاي موضوع رساله ي دكتري

 - 9در چاپ و ثبت بروندادهاي منتج از يك رساله دكتري رعايت تمامي يا بخشي از شرط هاي زير الزاميست .بديهي است اين
الزامات جزء الزامات گلوگاهي بوده و در صورت عدم رعايت آن در چاپ يا ثبت ،آن اثر بعنوان يك برونداد تلقي نخواهد شد.
 :1-2درج صحيح نام گروه آموزشي ،دانشكده و دانشگاه اصفهان مطابق با شيوه هاي اعالم شده قبلي در هنگام چاپ يا ثبت آن اثر
الزم و ضروري است .با هدف يكسان سازي روش آدرس دهي در آثار علمي ،گروه هاي آموزشي موظفند الگوي مصوب آدرس دهي
فارسي و غير فارسي خود را تهيه و به تصويب دانشكده ها برسانند.
 :2-2دانشجوي دكتري به هيچ وجه نمي تواند نويسنده ي مسئول يك مقاله باشد.
 :3-2تعيين چگونگي ترتيب نام نويسندگان و رعايت آن بر عهده ي گروه آموزشي مربوطه بوده و رعايت قواعد مربوط به هر رشته
بالمانع است .با اين وجود در صورتي كه دليلي ويژه اي مبني بر لزوم رعايت استانداردهاي ملي ،بين المللي و يا استانداردهاي مجله
وجود ندارد ذكر نام دانشجوي دكتري در ابتداي فهرست اسامي الزامي است.
 :4-2در حالت كلي ذكر نام دانشجوي دوره ي تحصيالت تكميلي ديگر در مقاله مستخرج از رساله ي يك دانشجوي دوره ي دكتري
كه آن مقاله را بعنوان معيار كفايت فعاليت پژوهشي خود ارائه نموده به هيچ وجه مجاز نيست .در شرايط خاص كه طبق تائيد گروه
آموزشي ،مقاله منتج از كار مشترك مرتبط به دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي و مربوط به طرح پژوهشي يا برنامه پژوهشي
مدون و كالن استاد راهنما باشد ،آن مقاله صرفا" به عنوان برونداد يكي از دانشجويان مي تواند مالك عمل قرار گيرد.
 :5 -2ارائه ي اصل نامه ي پذيرش مقاله از سردبير علمي مجالت علمي-پژوهشي داخلي الزامي مي باشد.
 :6-2معاون پژوهشي وتحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده موظف هستند ضمن بررسي صحت و اصالت ايميل پذيرش مربوط به
مقاالت خارجي ،همراه با استاد راهنما يا دانشجوي مربوطه صفحه ي نويسنده مقاله در سايت مجله ي مورد نظر را بررسي و از صحت
پذيرش مقاله اطمينان حاصل نمايد .معيارهاي الزم جهت تائيد صحت ايميل پذيرش مقاله توسط دانشكده مربوطه تعيين مي شود.
 :7-2مقاالتي كه در مجالت خارجي پذيرفته شده و به آنها  DOIاختصاص يافته است جزء مقاالت منتشره محسوب مي شوند.
 :8-2ارائه ي حداقل تعداد مقاله يا برونداد حاصل از رساله دكتري (مطابق با روال فوق الذكر) صرفا" شرط الزم براي دفاع از رساله مي
باشد و نمره ي رساله توسط هيات داوران و متناسب با شاخص هاي مندرج در فرم اعطاي نمره در دامنه ي  6-26اعطا خواهد شد.
: 3-2مجالتي كه صرفا داراي نمايه  ISCهستند بعنوان يك مجله علمي-پژوهشي معتبر شناخته نمي شوند .مجالت علمي-پژوهشي
داخلي بايد داراي مجوز انتشار از وزارتين باشند.
 :16-2در خصوص مشموالن بند  5-1و حداقل براي يكي ازمقاالت مد نظر اين بند ،استاد(ان) راهنما يا مشاور پايان نامه نبايد جزء
هيات تحريريه يا سردبير مجله باشند.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ  33/7/36شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان به تصويب

رسيده و

رعايت تمامي مفاد دستور العمل براي دانشجويان دوره دكتري ورودي  31به بعد الزم االجراست .همچنين كليه قوانين و
مصوبات قبلي مربوط به مفاد مندرج در اين دستورالعمل كان لم يكن مي گردد.
بديهي است دانشجويان دوره دكتري ورودي  36و ماقبل آن كماكان مشمول دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه قبلي
خواهند بود.

