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 مقدمه

ت دانشجویان مقطع دکتری( در جهت شناسایی مجالراهنمای حاضر با هدف کمک به دانشجویان )به خصوص 

یی برای نشجومعتبر برای ارسال مقاالت )برای تمامی دانشجویان( و همچنین تسهیل فرایند درخواست دفاع دا

ات پژوهشی طور خاص( طراحی شده است. این راهنما برگرفته از دستورالعمل بررسی تخلفدانشجویان دکتری )به

در سه  باشد وهای اعتبارسنجی دانشگاه میپژوهشی دانشگاه و مصوبات کمیسیونرای وزارت عتف، مصوبات شو

( طراحی بخش اصلی تعاریف، مجالت مورد تأیید دانشگاه و فرآیند درخواست دفاع دانشجویی )با کمک کارتکس

 شده است.

 

 الف: تعاریف:
 (wos) Web of science 

Web of Science  توسط تامسون رویترز(Thomson Reuters) ر شده است و یک پایگاه داده میانمنتش-

ستجوی جای با سوابق چندین پایگاه داده کتابشناختی است؛ عالوه بر جستجو بر اساس موضوع، امکان رشته

 .استناد شده است یک نویسنده یا اثر خاص میزان بهتا چه اینکه عنوان مثال، نیز وجود دارد، به wosاستنادی در 

Web of Science Core Collection™  شامل نمایه استنادی Science Expanded™ (SCIE) ،

Social Sciences Citation Index™ (SSCI) ،Arts & Humanities Citation Index™ 

(AHCI)و ، Emerging Sources Citation Index™ (ESCI) ؛باشدمی 

 Web of Science Core Collection  مجالتی را شامل می شود که سطوح باالیی از سختگیری و  فقط

 و SCIE شامل مجالتی از ™Journal Citation Reports .دهندرین عملکرد ویراستاری را نشان میبهت

SSCI  دانلود هر فهرست مجموعه شامل عنوان مجله،  .استISSN/eISSN نام و آدرس ناشر، زبان و دسته ،

  .1است

س از آن نیاز دارید و پ Master Journal Listیل های دانلودی به یک ثبت نام رایگان برای دسترسی به فا

 امکان دسترسی به عنوان مجالت فراهم می شود.

                                                           
1 Web of Science Core Collection, Last Updated: February 23, 2022, Web of Science Master Journal List - 

Collection List Downloads (clarivate.com) 

https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads


   

 
 ب: مجالت مورد تأیید دانشگاه:

  مجالت دارای نمایۀWOS  درصورتی معتبر محسوب می شوند که دارایJCR  بوده و در لیستSSCI 

نیز مورد قبول است(. سایر لیست های مربوط  SCIنمایه شده باشند )در رشته های علوم پایه فهرست 

فرض جهت اخذ مجوز دفاع، طور پیشبه emerging sources citation indexنظیر  WOSبه 

 معتبر محسوب نشده و هر مورد نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.

 ت علمی دارای رتبه الف و ب وزارت عتف )نمایه شده در سایتمجالhttps://journals.msrt.ir/   مورد

تأیید دانشگاه بوده و مجالت دارای رتبۀ ج در صورت تأیید کمیسیون اعتبارسنجی نشریات دانشگاه، مورد 

  تأیید واقع می شوند.

  تأیید دانشگاه بوده و جهت انجام صدور مجالت معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد

ای را اردی که دانشگاه، عدم پذیرش مجلهمجوز دفاع دانشجویی مورد پذیرش دانشگاه هستند به جز مو

 قبال اعالم کرده باشد.

  مجالت علمی پژوهشی معتبر حوزۀ علمیه، مورد تأیید دانشگاه بوده و جهت انجام صدور مجوز دفاع

 انشگاه هستند.دانشجویی مورد پذیرش د

 عنوان مجلۀ مجالت علمی پژوهشی دانشگاه آزاد در صورتی که در لیست نشریات معتبر وزارتین باشند، به

 معتبر پذیرفته می شوند.

  مجالت دارای نمایۀISC می پژوهشی حوزۀ علمیه نباشند، که در لیست معتبر وزارتین و مجالت عل

و در هر مورد نیازمند مستندات و بررسی فرض جهت اخذ مجوز دفاع معتبر محسوب نشده طور پیشبه

 بیشتر است.

 شده در در مورد مجالت نمایهscopus  به شرط آنکه در لیست سیاه وزارتین قرار نگرفته باشند مورد

 تأیید هستند.



   

 ه مجالت معتبر که اقدام باهر و شکل با ظ 2های جعلی و ربوده شدهبا توجه به وجود مجالت و سایت

اند شخصا از صحت آدرس مجله و غیرجعلی کنندگان مقاالت موظفکنند، ارسالپذیرش و چاپ مقاالت می

تواند در هر مرحله ای میبودن مجله، دانشگاه حاصل نمایند. درصورت اثبات جعلی بودن آن اطمینان

 له ارائه شده را سلب نماید.فرآیند دفاع را متوقف نموده و یا امتیازات حاصل از مقا

 .رعایت ارتباط موضوعی مقاله با مجله الزامی است 

 ت، در مواردی که معاونت پژوهشی دانشکده مربوط و یا دانشگاه برای اعتبارسنجی مجالت و مقاال

قاله، نتایج بوط به ارسال مبایست عالوه بر مستندات مرواست نماید، دانشجو میمستندات بیشتری را درخ

 نویس مقاله را ارائه نماید.شده روی پیشها و همچنین اصالحات انجامریداو

 نشکده ون پژوهشی داطور دقیق توسط کارشناس دانشکده بررسی و توسط معااعتبار و اصالت نشریات به

 شود.تأیید میبررسی و 

 با دو امالی )طباطبایی بایست با نام دانشگاه عالمه خرج از رساله دانشجویان دکتری میکلیه مقاالت مست

رای ( ب Allameh Tabataba’iو امالی انگلیسی  «عالمه طباطبایی و عالمه طباطبائی»مصوب فارسی 

استفاده  مجالت ارسال شده و پس از چاپ در وبسایت مجالت نمایه شوند و در متن مقاالت نیز در صورت

 از افیلیشن انگلیسی باید با این امالی مصوب چاپ شوند.

 

  به  دفاعشیپ یصدور مجوز برگزار، 23/07/1401شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  596اساس مصوبۀ بر

اند یافت نمودهباشند درهای دانشگاه که دارای رتبۀ علمی نمیفصلنامه ازمقاله  رشیپذ یکه گواه یانیدانشجو

فاده نمود و الزم تسویۀ پژوهشی استتوان برای دفاع نهایی یا بالمانع است؛ بدیهی است که از مقالۀ مذکور نمی

 منظور، مقاله برگرفته از رساله در یکی از مجالت دارای رتبۀ علمی پذیرش/چاپ شود.است بدین

 

  مقاالت برگرفته از رسالۀ دانشجویی که دارای کدdoi کتری مورد دباشند جهت تسویۀ پژوهشی دانشجویان می

ت توسط معاونت پژوهشی دانشکده به اثبا doiقبول هستند؛ این بدان شرط است که صحت و اصالت کد 

 رسیده باشد.

 ج: فرایند:

 :عمومی

  انشکدهدتحویل مدارک پژوهشی )مطابق با کارتکس دفاع دانشجویی پیوست راهنما( به کارشناسان 

  ی داری کارتکس توسط دانشکده برانگهتکمیل کارتکس دفاع دانشجویی توسط کارشناس دانشکده و

 ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه در صورت درخواست ارائۀ گزارش

                                                           
2 hijacked 



   

 ۸39 مارهش ضروری است نام اساتید راهنما و مشاور به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر گردد؛ طبق رأی 

ما وجود اداری ضرورتی بر نویسنده مسئول بودن استاد راهن عدالت دیوان عمومی هیأت 1/5/139۸ مورخ

 ندارد.

  مقرر گردید که  20/10/1399 مورخ دانشگاه کمیسیون اعتبارسنجی نشریات 4۸ جلسۀ مطابق با

ا در به بعد جهت دریافت مجوز دفاع، مقاالت موظف خود ر 1397دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال 

ورتی صتر از آن در های پیشند و درخصوص دانشجویان ورودی سالای رتبه الف و ب چاپ کنمجالت دار

لسات جبایست در کرده باشند اعتبار این مجالت می که مقاالت خود را در مجالت دارای رتبه ج چاپ

مورد یز نعلمی قرار گیرد. همچنین مقاالت دارای رتبه د اعتبارسنجی نشریات مورد ارزیابی کمیسیون 

 پذیرش نمی باشند.

 : اختصاصی

 3دانشجویان از دریافتی مقاالت خصوص در 23/12/1399 مورخ دانشگاه پژوهشی شورای 567 جلسۀ مطابق با

 دارد:می اعالم دفاع/دفاعپیش مجوز صدور جهت

 معاونت انبج از معتبر پذیرش یک با دفاع و دفاعپیش برای دانشجویان شیوۀ آموزشی و پژوهشی مجوز 

 ضوابط امیتم رعایت و مقاله چاپ به منوط مدرک صدور و حساب تسویه و شودمی داده دانشگاه پژوهشی

 .است پژوهشی مقررات و

 پژوهشی عاونتم جانب از معتبر پذیرش دو با دفاع و دفاعپیش محور، مجوزبرای دانشجویان شیوۀ پژوهش 

 تمامی رعایت و مقاله دو هر نهایی چاپ به منوط مدرک صدور حساب تسویه و شودمی داده دانشگاه

 .است پژوهشی مقررات و ضوابط

 

                                                           
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 12/11/1399مورخ  1286با استناد به دادنامه شماره  3


