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هدف
رويه حاضر به تدوين تعداد و کیفیت مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي رساله دانشجويان دوره
دکتري پرداخته است .اين رويه با هدف افزايش کیفیت مقاالت دانشجويان دکتري ،تشويق دانشجويان به چاپ مقاله
در مجالت کیفي ،رفع مشكل ماندگاري بیش از سنوات مجاز تحصیل دانشجوياني که رساله با کیفیت انجام داده و به
هر دلیلي موفق به اخذ پذيرش و يا چاپ مقاله نشدهاند ،و حفظ کمّیت مقاالت خروجي دانشگاه تدوين شده است.
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 -1مقدمه
اين رويه بر اساس مصوبههاي شوراي تحصیالتتكمیلي و هیأترئیسه دانشگاه تهیه شده و اجراي آن براي کلیه
دانشجويان دوره دکتري ورودي  98و پس از آن الزم االجرا خواهد شد .با توجه به اينكه دانشگاه صنعتيامیرکبیر داراي
هیأتامناء مورد تأيید وزارت ميباشد ،لذا کلیه مقرّرات مصوب هیأترئیسه دانشگاه قطعي و الزم االجرا است.
ارائه مقاله توسط دانشجو در دوره دکتري صرفاً شرط الزم جهت صدور مجوز دفاع رساله است و تأيید اتمام تعهدات
پژوهشي دانشجو بر عهده استاد/اساتید راهنما ،و ارزيابي کیفیت رساله بر عهده هیأتداوران ميباشد .اين رويه به
کیفیت ،تعداد و نحوه ارزيابي مقاالت و ثبت اختراع مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي رساله پرداخته است.
رتبهبندي مجالت از  Q1الي Q4بر اساس دادهها و اطالعات پايگاه معتبر جهاني ( ،)JCRکه لیست آن در وب سايت
مديريت امور پژوهشي دانشگاه موجود است ،انجام ميشود.
مجموعه پیش رو حاوي ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به مقاالت و ثبت اختراع دوره دکتري در دانشگاه
صنعتيامیرکبیر است .آگاهي کلیه دانشجويان دکتري از ضوابط جاري جهت ارسال مقاالت به مجالت معتبر و نحوه
ثبت اختراع ،الزم و ضروري است  .از آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به ضوابط تعیین شده نافي نفوذ آن نميباشد،
الزم است کلیه دانشجويان موارد مطرح شده در اين رويه را ،عالوه بر موارد ديگري که از طريق مديريت
تحصیالتتكمیلي دانشگاه ،دانشكده ،و مديريت امور پژوهشي دانشگاه اطالعرساني خواهد شد ،همواره مد نظر قرار داده
و مقاالت خويش را مطابق با مقرّرات مربوطه تهیه نموده و نسبت به اخذ پذيرش و يا چاپ آن اقدام نمايند.

 -2تعاریف
−

وزارت :منظور از وزارت ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري است.

−

دانشگاه :در اين رويه ،دانشگاه صنعتيامیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميشود.

−

شورا :منظور از شورا ،شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه است.

−

دانشجو :دانشجو فردي است که در يكي از رشتههاي دوره تحصیلي دکتري تخصصي ،برابر ضوابط معین پذيرفته
شده ،ثبت نام کرده ،و مشغول به تحصیل ميباشد.

-

استاد راهنما :استاد راهنما يكي از اعضاي هیأتعلمي داراي مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استادياري است که
مسئولیت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دکتري به عهده دارد.
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استاد مشاور :استاد مشاور يكي از اعضاي هیأتعلمي (مشتمل بر مربي) يا ساير متخصصان حرفهاي داراي مدرک
دکتري ،و يا فرد غیر عضو هیأتعلمي "شاخص در صنعت" با مرتبه کارشناسيارشد است که مسئولیت مشاوره
دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

−

تیم هدایت کننده :منظور از تیم هدايت کننده اساتید راهنما و مشاور ميباشند.

−

متخصصانحرفهای/صنعتی :متخصصان حرفهاي/صنعتي ،صاحبنظران يا کارشناسان مجرب (غیر هیأتعلمي)
داراي مدرک کارشناسيارشد و دکتري هستند که مهارت و صالحیت حرفهاي/صنعتي ايشان مورد تأيید دانشگاه
ميباشد.

−

رساله :رساله گزارش مكتوب حاصل از فعالیت پژوهشي دانشجوي دوره دکتري تخصصي است که در يک زمینه
مشخص از يک رشته تحصیلي و با راهنمايي استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) تدوين ميشود .رساله دکتري بايد
مشتمل بر نكات بديع و نوآورانه پژوهش دانشجوي دکتري باشد.

−

هیأتداوران :منظور از هیأتداوران مجموعهاي متشكل از اعضاء هیأتعلمي و يا متخصصان حرفهاي (فرد غیرعضو
هیأت علمي شاخص در صنعت) است که مسئولیت ارزيابي رساله دانشجو را بر عهده دارند.

−

مقاله :گزارش خالصه شدهاي مستخرج از رساله دکتري که حاصل همكاري استاد/اساتید راهنما و دانشجو
ميباشد.

−

مجله ویژه (شاخص)  :نام و يا شاخص مجالت ويژه با مرتبه  Q1داراي کیفیت بسیار باال ،توسط دانشكدهها
تعیین ميگردد.

−

ضریب تأثیر) : Impact Factor (IFضريب تأثیر يكي از شاخصهاي علمسنجي براي بررسي اعتبار يک
نشريه علمي است که بر اساس فراواني استنادهاي دريافتي يک مجله در يک دوره  2ساله يا  5ساله محاسبه
ميشود.

−

شاخص  : Qشاخص  Qنشاندهنده کیفیت مجالت نمايه شده در نظام رتبهبندي (  ) JCRميباشد که به ترتیب
 Q1بعنوان باالترين کیفیت مجله ،و  Q4بعنوان پايینترين کیفیت مجله تقسیمبندي ميشود.

 -3کیفیت و تعداد مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله
شرايط کیفي و تعداد مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهايي رساله دکتري به شرح زير است :
الف) دانشجویان در یكی از حالتهای زیر میتوانند با حداکثر سقف نمره (مرتبه عالی) دفاع نمایند :
 )1پذيرش و يا چاپ حداقل  2مقاله  ISIبا مرتبه حداقل Q3
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 )2پذيرش و يا چاپ  1مقاله  ISIدر مجله با مرتبه  Q1و  1مقاله علمي–پژوهشي معتبر داخلي (اعتبار مجله توسط
گروه آموزشي دانشكده تعیین ميگردد)
 )3پذيرش و يا چاپ  1مقاله  ISIدر مجله ويژه "شاخص" با مرتبه  Q1داراي کیفیت بسیار باال
نكته :چنانچه مقاالت مروری در مجالت ويژه با مرتبه  Q1پذيرش و يا چاپ شوند ،مشمول بند  3نخواهند بود.
نكته :نام و يا شاخص مجالت با مرتبه  Q1داراي کیفیت بسیار باال از قبل توسط هر دانشكده مشخص ،و در شوراي
تحصیالتتكمیلي دانشكده مصوب شده و پس از تأيید تحصیالتتكمیلي دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.
 )4پذيرش و يا چاپ  1مقاله  ISIو يک ثبت اختراع بینالمللي  ،US Patentيا  European Patentو
Japan Patent
نكته :مراحل پذيرش ثبت اختراع بینالمللي مطابق با دستورالعمل پیوست شماره ( )1ميباشد.
 )5پذيرش و يا چاپ يک مقاله  ISIبا مرتبه  Q1و يک مقاله مروري با مرتبه حداقل Q2
 )6پذيرش و يا چاپ يک مقاله  ISIبا مرتبه حداقل  Q2و يک مقاله انگلیسي در مجله امیرکبیر.
**چنانچه دانشجو با توجه به محصوالت خروجي رساله مشمول دفاع با حداکثر سقف نمره (رتبه عالی) گردد،
الزم است فرم شماره  AUT-FM-3316-08تحت عنوان "فرم بررسي مقاالت دانشجويان دکتري جهت صدور مجوز
دفاع نهايي با "رتبه عالي" را تكمیل ،و به تأيید استاد/اساتید راهنما و دانشكده برساند.
ب) دانشجویان میتوانند پس از نیمسال نهم تحصیلی (ورود به نیمسال  )10با حداکثر یك سطح پائینتر
(حداکثر مرتبه بسیارخوب) به شرح زیر دفاع نمایند :
 )1پذيرش و يا چاپ  1مقاله  ISIبا حداقل مرتبه Q2
 )2پذيرش و يا چاپ  2مقاله  ISIکه يكي از آنها داراي حداقل مرتبه  Q3و ديگري داراي مرتبه  Q4باشد.
 )3پذيرش و يا چاپ  1مقاله  ISIبا مرتبه  Q3و  1مقاله علمي–پژوهشي معتبر داخلي (اعتبار مجله توسط گروه
آموزشي دانشكده تعیین ميگردد)
نكته :در صورتیكه مقاله در مجله علمي -پژوهشي دانشگاه صنعتي امیرکبیر بصورت انگلیسي پذيرش يا چاپ گردد
نیاز به تأيید اعتبار آن ندارد.
**چنانچه دانشجو با توجه به محصوالت خروجي رساله مشمول دفاع با حداکثر یك سطح پایینتر (حداکثر رتبه
بسیارخوب) گردد ،الزم است فرم شماره  AUT-FM-3316-09تحت عنوان "فرم بررسي مقاالت دانشجويان
دکتري جهت صدور مجوز دفاع نهايي با يک سطح کاهش " را تكمیل ،و به تأيید استاد/اساتید راهنما و دانشكده برساند.
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 -4شرایط مجالت و مقاالت جهت اخذ مجوز دفاع نهایی رساله دوره دکتری
ضوابط و مقرّرات مربوط به مجالت و مقاالت دانشجويان دوره دکتري جهت صدور مجوز دفاع نهايي به شرح زير
ميباشد:
الف) ترتیب اسامی و ذکر نام افراد مجاز در مقاالت :
−

نام دانشجوي دکتري الزاماً بايد در جايگاه نويسنده اوّل باشد و نام استاد/اساتید راهنما بعنوان نفرات بعدي پس از
نام دانشجو قرار ميگیرد.

تبصره  :در موارد خاص در صورت تأيید و موافقت استاد/اساتید راهنما و با ذکر داليل مورد تأيید دانشكده ،نام استاد
مشاور نیز ميتواند بعد از نام دانشجو و بعنوان نويسنده دوم در مقاله قرار داده شود.
−

هیأتداوران تحت هیچ شرايطي نميتوانند نويسنده مقاالت دانشجو باشند.

−

بجز اساتید راهنما و مشاور دانشجو ،نام عضو هیأتعلمي ،متخصصانحرفهاي/صنعتي و نام ديگر دانشجويان
استاد/اساتید راهنما مي تواند با نظر و تشخیص آنها بعد از اعضاي اصلي (تیم هدايت کننده شامل اساتید راهنما و
مشاور) در مقاله اضافه گردد.

نكته( :)1نام ساير دانشجويان که مرتبط با استاد/اساتید راهنما نميباشند ،نميتواند در مقاله ذکر گردد.
نكته( :)2الزم است نقش فرد يا افراديكه در تیم هدايتکننده نقشي نداشتهاند و نامشان در مقاله ذکر شده است
بصورت دقیق در انجام پژوهش و تهیه مقاله توسط استاد/اساتید راهنما تشريح ،و توسط دانشكده تأيید گردد.
ب) درج عنوان وابستگی دانشجو و استاد/اساتید راهنما در مقاله
−

الزم است وابستگي دانشجو " "affiliationدر مقاله فقط دانشگاه صنعتي امیرکبیر ذکر گردد.

تبصره ( :)1در صورتیكه دانشجو در قالب قرارداد مشترک با پژوهشگاه يا سازمان ديگري با دانشگاه پذيرفته شده باشد،
نام آن سازمان ميتواند بعد از نام دانشگاه قرار گیرد.
تبصره ( :)2در صورتیكه دانشجو داراي قرارداد مدرک دوبل و يا مدرک مشترک با دانشگاه/مؤسسه خارجي باشد ،نام
آن دانشگاه/مؤسسه ميتواند همراه با نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر قرار گیرد و ترتیب نام دانشگاهها بر اساس مفاد
قرارداد ثبت ميشود .در صورت عدم شفافیت در قرارداد ،نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر اوّل قرار ميگیرد.
-

الزم است وابستگي استاد/اساتید راهنما " "affiliationدر مقاله فقط دانشگاه صنعتي امیرکبیر ذکر گردد.
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تبصره ( :)3براي اساتیدي که با موافقت مقام مجاز دانشگاه با مؤسسه ديگري همكاري ميکنند امكان ذکر وابستگي
ديگر پس از درج وابستگي دانشگاه صنعتي امیرکبیر وجود دارد.
تبصره ( :)4در صورتیكه يكي از اساتید راهنما و يا مشاور دانشجو خارج از دانشگاه باشند ،ذکر وابستگي ايشان در
مقاله ،دانشگاه و يا سازمان متبوعه وي ميباشد.
پ) نویسنده مسئول مقاله ()Corresponding Author
-

هر يک از اساتید راهنما ميتوانند نويسنده مسئول ( )Corresponding Authorمقاالت دانشجو باشند.

-

در صورتیكه دانشجو از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتي استفاده نموده و مقاله ايشان مستخرج از فعالیت در فرصت
مطالعاتي باشد ،استاد میزبان در فرصتمطالعاتي ،در صورتیكه استاد راهنماي دوّم و يا سّوم دانشجو باشد ،ميتواند
نويسنده مسئول مقاله باشد .اين امر با موافقت استاد/اساتید راهنماي داخلي مجاز ميباشد.

-

دانشجو تحت هیچ شرايطي نميتواند بعنوان نويسنده مسئول ( )Corresponding Authorمقاالت باشد.

-

استاد مشاور نميتواند نويسنده مسئول مقاالت دانشجو باشد.

تبصره :در صورتیكه مجله محدوديتي براي درج دو نويسنده مسئول نداشته باشد ،استاد مشاور نیز ميتواند به تشخیص
استاد/اساتید راهنما يكي از نويسندگان مسئول باشد.

ت)مجالت Open Access
چاپ مقاله در مجالت  Open Accessبا شرايط زير مجاز است و در صورت تأيید آن از سوي شوراي تحصیالتتكمیلي
دانشكده مربوطه مورد قبول خواهد بود ( .نظارت بر رعايت موارد زير به عهده دانشكده ميباشد )
 داوري مقاله در مجله مستقل از پرداخت مالي انجام شود.
 امكان چاپ مقاله در مجله با و بدون پرداخت مالي وجود داشته باشد.

ث)ضریب تأثیر مجالت  ISIو Q
−

مجالت  ISIفاقد ضريب تأثیر) ، Impact Factor (IFمورد قبول نميباشند.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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ضريب تأثیر يكي از شاخصهاي علمسنجي براي بررسي اعتبار يک مجله علمي است که بر اساس فراواني استنادهاي
دريافتي يک مجله در يک دوره  2ساله يا  5ساله محاسبه ميشود .نحوه محاسبه شاخص مذکور به شرح زير است :
مجموع استنادهاي دريافتي يک مجله در دو سال گذشته

= ضريب تأثیر)Impact Factor (IF

مجموع مقالههاي منتشر شده در آن نشريه در همان دو سال
نكته  :برخي از مجالت ضريب تأثیر خود را در وبگاه مجله با نامهاي متفاوتي اعالم ميکنند که هیچ ارتباطي به ضريب
تأثیر واقعي اعالم شده از سوي موسسه  Thomson Reutersکه مرجع مورد تأيید اين دانشگاه ميباشد ندارد.
ضروريست کلیه دانشجويان راهنماي مربوط به ” IFساختگي مجالت” را که جهت دسترسي و بهرهبرداري دانشجويان
در وبگاه مديريت امور پژوهشي دانشگاه موجود است مطالعه نموده و همواره در طول دوره تحصیل خويش اطالعیههاي
موجود در اين بخش را براي ارسال مقاالت خويش مدنظر قرار دهند .دسترسي به راهنماي مذکور به شرح آدرس زير
امكانپذير است.
http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=50
برخي از ضريب تأثیرهاي جعلي اعالم شده شامل موارد مندرج در جدول شماره ( )1ميباشند .ممكن است ضريب
تأثیرهاي جعلي ديگري نیز وجود داشته باشد که در صورت دسترسي مديريت امور پژوهشي دانشگاه به آن ،مراتب از طريق وبگاه
مديريت امور پژوهشي دانشگاه قابل دسترسي و بهرهبرداري خواهد بود.

جدول شماره ( )1ضریب تأثیرهای جعلی
ضریب تأثیرهای جعلی



http://globalimpactfactor.com/



http://www.uifactor.org/



http://www.citefactor.org/
http://impactfactorservice.com/
http://scienceimpactfactor.com/
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براي اطالع از ضريب تأثیر ( )IFو کیفیت ( )Qمجالت  ISIبايد به نظام رتبهبندي
 JCR: Journal Citation Reportsمراجعه گردد.

−

استناد به ضرايب تأثیر ( )IFو کیفیت ( )Qمجالت مرتبط با نظام رتبهبندي SJR: Scimago Journal Rank
منتشر شده در پايگاه اطالعاتي  Scopusدر حال حاضر براي ارزيابي مقاالت مورد استفاده تحصیالتتكمیلي و
مديريت امور پژوهشي دانشگاه نميباشد.

ج) عناوین مقاالت قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش دانشگاه
 مقاالت مروري ” “Review Paperمورد قبول میباشند.
 مقاالتي که با ماهیتي نظیر  Research Paper ، Research Articleو Full Length Activityو يا عناوين
مشابهي ،که نشان دهنده يک مقاله تحقیقاتي کامل باشند ،پذیرفته میشوند.
 چاپ مقاالت در مجالتي که عنوان مجله در بر گیرنده کلمه  Letterاست نظیر  Applied Physics Letterو
 ،Nano lettersبالمانع است بشرط آنكه مقاله در این مجالت بصورت یك مقاله کامل محسوب شود.
 مقاالتي که با عناوين Case Report ، Letter to Editor، Technical Paper Short Communication
و يا عناوين مشابهي که نشان دهنده تحقیق جامع ،مستقل و کامل نیست ،مورد قبول نمیباشد.

 -5زمان مورد تأیید دانشگاه برای ارسال و پذیرش مقاالت
-

زمان ارسال مقاالت مستخرج از رساله مورد قبول براي صدور مجوز دفاع نهايي دانشجويان دکتري قبل از دفاع
پیشنهاد رساله بالمانع است.

-

صرفاً مقاالت پذيرفته و يا به چاپ رسیده پس از دفاع از پیشنهاد رساله براي صدور مجوز دفاع نهايي قابل قبول
ميباشد.

 -6معیار امتیازدهی دانشگاه به مجالت ISI
بر اساس مصوبات دانشگاه ،معیار امتیازدهي به مجالت  ISIبر اساس نظام رتبهبندي ( )JCRدر پايگاه استنادي
 Web of Scienceاست که فايلهاي مربوط به ضرايب تأثیر ( )IFو کیفیت ( )Qمجالت در قالب فايل اکسل در
وبگاه مديريت امور پژوهشي دانشگاه ،بخش علمسنجي و تولیدات علمي ،قسمت مجالت  ISIموجود و قابل مشاهده و
استخراج است.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 -7بررسی اعتبار مجالت ISI
نحوه تشخیص مقاله  ISIو کیفیت آن ( Q1تا  )Q4بر اساس سايت  Web of Scienceو پايگاه دادههاي
 Thomson Reutersانجام ميشود .با توجه به اينكه معیار امتیازدهي دانشگاه صنعتي امیرکبیر به مقاالت علمي
خارجي بر اساس اعتبار مجالت نمايه شده در پايگاه وب علوم ) (WOSاست ،دانشجويان ميتوانند اطالعات مربوط به
اعتبار مجالت را به روش زير از ) (JCRگزارش استنادي مجالت در ( )WOSاستخراج نمايند :
−

براي جستجوي يک مجله در ( )WOSميتوان مجله را در  Master Listجستجو نمود.

−

همه مجالت موجود در  ISI ،Master Listنیستند و تنها مجالتي که در نمايههاي مجموعه هسته وب علوم
وجود داشته باشند ISI ،محسوب ميشوند .در جدول شماره ( )2نام نمايههاي اصلي ( )WOSذکر شده و مجالتي
که در هر يک از  10نمايه اصلي زير نمايه شوند ISI ،محسوب ميشوند.

نكته مهم :صرفاْ مجالتي که در دو نمایه استنادی علوم ) (SCLEو نمایه استنادی علوم اجتماعی )(SSCI
نمايه شوند (دو نمايه اوّل در جدول) داراي ضريب تأثیر ( )IFو کیفیت ( )Qهستند.
جدول شماره ()2
Web of Science Core Collection
Collection

Edition Full Name
1) Science Citation Index Expanded
2) Social Sciences 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
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

Web of Science

3) Arts & Humanities Citation Index
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الزم است کلیه دانشجویان راهنمای بررسی اعتبار مجالت را که جهت دسترسی و بهرهبرداری دانشجویان
در وبگاه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه موجود است مطالعه نمایند.
دسترسي به منابع مربوط به مقاالت از طريق آدرس زير امكانپذير ميباشد :
−

 http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Guides.aspx
علم سنجي و تولیدات علمي 

−

مجالت 

−

(  ISIلیست مجالت ( )ISI ,Q ,MIFراهنماي تشخیص مجالت و جستجو) ( ،تفاوت SJRو )JCR

−

و ( IFساختگي مجالت)

 -8زمان ارزیابی و نحوه تعیین کیفیت مجله
الف) زمان ارزيابي کیفیت مجله سه مقطع زماني "ارسال مقاله"" ،پذیرش مقاله" و "چاپ نهایی مقاله" ميباشد.
ب) باالترين کیفیت مجله در يكي از سه مقطع زماني اعالم شده مطابق با بند الف ،مبناي تصمیمگیري خواهد بود.
مثال :اگر چنانچه در زمان ارسال مقاله ،کیفیت مجله  Q1باشد و در زمان پذيرش يا چاپ مجله به  Q2تنزل پیدا
کند ،مجله براي دفاع دانشجو  Q1محسوب ميشود .همچنین بالعكس اين امر نیز صادق است يعني اگر در زمان ارسال
مجله  Q2باشد ولي در زمان پذيرش يا چاپ به  Q1ارتقاء يابد ،کیفیت مجله در زمان چاپ يا پذيرش مقاله معیار
ارزيابي قرار خواهد گرفت.
ج) اگر بر اساس اطالعات مندرج در سايت ( )WOSبراي يک مجله بیش از يک زمینه تخصصي وجود داشته باشد،
بر اساس جدول شماره ( ،)3به هر زمینه تخصصي امتیاز مربوطه داده ميشود و نهايتاً امتیاز کل مجله از متوسط
امتیازهاي زمینههاي مربوطه حاصل ميشود .ارزيابي نهايي کیفیت مجله بر اساس جدول شماره ( )4صورت ميپذيرد.
مثال :فرض نمايید براي يک مجله در سايت ( 5 )WOSزمینه تخصصي وجود دارد .بر اساس اطالعات مندرج در اين
سايت؛ مجله مذکور در  2زمینه داراي کیفیت  Q1و در  3زمینه ديگر داراي کیفیت  Q2است و محاسبه امتیاز نهايي
به شرح زير خواهد بود :
 امتیاز متوسط مجله بر اساس جدول شماره ( )3برابر  A=(4+4+3+3+3)/5=3.4ميباشد.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 بر اساس جدول شماره ( )4کیفیت مجله  Q2تعیین ميگردد.
نكته :براي سالهاي مختلف اطالعات مورد نظر در سايت ( )WOSوجود دارد لذا ميتوان کیفیت مجله را در سه
مقطع زماني "ارسال مقاله"" ،پذيرش مقاله" و "چاپ مقاله" تعیین نمود.

جدول شماره( )3نحوه امتیازدهی به مجله در هر زمینه تخصصی آن
کیفیت مجله در زمینه تخصصی

Q1

Q2

Q3

Q4

امتیاز مجله در زمینه تخصصی

4

3

2

1

جدول شماره ( )4نحوه تعیین کیفیت هر مجله براساس متوسط امتیازهای زمینههای تخصصی مربوطه
متوسط امتیاز مجله در زمینههای
تخصصی مربوطه ()A

3.5≤A

2.5≤A<3.5

Q1

Q2

کیفیت نهایی مجله

1.5≤A<2.5

Q3

A<1.5

Q4

 -9نشریات نامعتبر و جعلی خارجی
آخرين سیاهه نشريات نامعتبر ) (Black List Journalsو جعلي ( ،)Fake & hijacked journalsهمواره از
طريق وبگاه دفتر سیاستگذاري و برنامهريزي امور پژوهشيِ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري به آدرس
 http://rppc.msrt.irمنتشر ميگردد.
نكته( :)1در خصوص اين سیاههها ،توجه به نكات مندرج در اطالعیه مربوط به مجالت نامعتبر و جعلي الزامي ميباشد.
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نكته( :)2الزم اس ت کلیه دانشجويان راهنماي مربوط به مجالت نامعتبر و جعلي را که جهت دسترسي دانشجويان در
وبگاه مديريت امور پژوهشي دانشگاه موجود است مطالعه نمايند .دسترسي به منابع مذکور به شرح آدرس زير امكانپذير
ميباشد.
http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=57

 -10مجالت علمی-پژوهشی (مجالت داخلی معتبر)
فهرست نشريات علمي -پژوهشي داراي اعتبار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مطابق با آدرس زير در وبگاه مديريت
امور پژوهشي دانشگاه جهت بهرهبرداري دانشجويان موجود ميباشد.
http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Custom.aspx?pageId=53

 -11زمان اجرای رویه
زمان اجراي اين رويه از مهرماه سال  1398و براي دانشجويان وروديهاي سال  1398و بعد از آن ميباشد.
نكته :چنانچه درخواست کتبي دانشجويان ورودي قبل از سال  1398با نامه رسمي و با تأيید استاد راهنما و نظر موافق
دانشكده جهت اعمال تمام ،يا قسمتي از اين رويه به تحصیالتتكمیلي دانشگاه ارسال گردد ،بررسي خواهد شد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پیوست شماره ()1

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

تأيید ثبت اختراع خارجي در مرحله  provisionalاز طرف کانون پتنت ايران ،به شرح زير مالک ارزيابي جايگزين
مقاله براي دفاع نهايي دانشجويان دکتري ميباشد :
مرحله اول :ارسال درخواست مخترع به کانون پتنت ايران توسط نماينده کانون در دانشگاه ،در اين مرحله مدارک
ارسالي توسط کارشناسان کانون پتنت بررسي شكلي ميشوند .زمان الزم جهت انجام اين فرايند  1الي  2هفته ميباشد.
مرحله دوم :در اين مرحله پس از تأيید شكلي مدارک و مستندات ارسالي توسط کارشناسان کانون پتنت ،مدارک
جهت ارزيابي به تیم تخصصي ارزيابي کانون ارسال ميشود (زمان تقريبي حدود  3ماه) در اين مرحله بررسي و ارزيابي
پرونده از جهت دارا بودن تازگي در سطح دنیا (جديد بودن) ،نوآوري و گام ابتكاري (بديهي نبودن) و قابلیت ساخت
(کاربرد صنعتي داشتن) بررسي ميشود .پس از حصول اطمینان از اينكه درخواست مورد نظر ،شرايط ثبت اختراع را
دارا مي باشد ،براي اخذ نظر نهايي ،پرونده به شوراي مالكیت فكري کانون پتنت ايران ارجاع ميگردد.
مرحله سوم :در صورت تأيید تقاضا توسط تیم تخصصي ارزيابي و شوراي مالكیت فكري کانون پتنت ايران ،فرم
 Electronic Acknowledgement Receiptاز کانون پتنت ايران به مخترع ارسال ميشود که در اين فرم
آيتمهاي زير مشخص شده است :
EFS ID :
Application Number :
International Application Number :
Confirmation Number :

ارسال اين شناسنامه پتنت با شمارههاي دقیق از طرف  US Patentصورت ميگیرد .دريافت اين شناسنامه و شمارهها،
به منزله ثبت موقت يا  Provisionalميباشد .اين شمارهها را ميتوان مشابه  Doiدر ثبت مقاله تلقي نمود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

