
شماره: ۱/۲۱۲۱۶/د/۹۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

پیوست:  ندارد سال رونق تولید

جناب آقای دکتر ترحم مصری گندشمین
معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی

جناب آقای دکتر محتشم  محبی اسبمرز
رییس محترم دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر داود سیف زاده
رییس محترم دانشکده علوم

جناب آقای دکتر محمد نریمانی
رییس محترم دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 

جناب آقای دکتر محمد حسن زاده محمودآباد
رییس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جناب آقای دکتر اکبر قویدل
رییس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

جناب آقای دکتر حبیب مارالیان
رییس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

جناب آقای دکتر مهدی جودی
رییس محترم دانشکده کشاورزی مشگین شهر

جناب آقای دکتر یاشار عزیزیان کالندرق
رئیس محترم دانشکده فناوری های نوین نمین

با سالم و دعای خیر؛
احتراماً، بدین وسیله مفاد بند «۵» مستخرج از صورتجلسهی مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای محترم 

دانشگاه جهت استحضار و اقدام الزم به شرح زیر ابالغ میگردد:

بند«۵» « اصالحیه تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۴ و ماده ۲۷ (کفایت علمی و نوآوری) دستورالعمل اجرایی آییننامه 

آموزشی دوره دکترای تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن به شرح زیر به تصویب رسید:»
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تبصره ۱ ماده ۲۴: کفایت دستاوردهای علمی مستخرج از رساله، پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله 

علمی و پژوهشی در مجالت دارای نمایه معتبر می باشد.

تبصره  ۲ ماده ۲۴: ثبت اختراعات، اکتشافات، نوآوری ها و آثار بدیع هنری مرتبط با رساله (تایید 

شده توسط پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سایر مراجع ذیصالح مرتبط با موضوع)، میتواند 

جایگزین پذیرش یا چاپ یک مقاله مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۴ باشد.

ماده ۲۷: سقف نمره رساله، حداکثر ۲۰ (بیست) نمره است که با توجه به جدول زیر محاسبه می 
شود:

حداکثر ۱۰ نمره محتوای پژوهش، نوآوری رساله و کفایت علمی

حداکثر ۵ نمره نحوه نگارش و تدوین محتوای رساله

حداکثر ۴ نمره کیفیت دفاع از یافتهها

حداکثر ۱ نمره رعایت زمانبندی اجرای رساله

۲۰ نمره جمع

حداکثر نمره محتوای پژوهش، نوآوری رساله و کفایت علمی ردیف

۱۰
 Q1 و رنکینگ JCR پذیرش یا چاپ یک مقاله دارای نمایه -

JCR پذیرش یا چاپ دو مقاله دارای نمایه -
۱

۹/۵

پذیرش یا چاپ یک مقاله دارای نمایه JCR و پذیرش یا چاپ 
حداقل یک مقاله دارای نمایه scopus،web of science  یا 

ISC دارای ضریب تاثیر 
(با پذیرش یک مقاله مازاد با نمایههای مذکور، نمره تا سقف ۱۰ قابل افزایش 

است)

۲

۹ JCR یک مقاله دارای نمایه ۳

۶

پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی دارای نمایه 
معتبر در مجالت (ISC) دارای ضریب تاثیر 

  ،web of science به ازای هر مقاله پذیرش شده مازاد دارای نمایه)
scopus یا ISC دارای ضریب تاثیر، یک نمره به نوآوری رساله و تا حداکثر 

نمره ۸ اضافه خواهد شد)

۴
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تبصره ۴- تمام دانشجویان دکتری که در زمان ابالغ این اصالحیه مشغول به تحصیل هستند، در صورت 

درخواست میتوانند بر اساس ماده ۲۴ و ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی آییننامه آموزشی دوره دکترای 

تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن، از رساله خود دفاع نمایند. بدیهی است که در صورت 

تقاضای دانشجو برای استفاده از این دستورالعمل، دستورالعملهای مغایر با آن بالاثر خواهد بود. 

تبصره ۵- پذیرش یا چاپ حداکثر یک مقاله علمی پژوهشی میتواند در مجالت با صاحب 

امتیازی یا مرتبط با دانشگاه باشد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی

جناب آقای کمال نیکوزاد رییس محترم اداره دفتر ریاست


