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دستورالعمل اعالم كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري
مصوبه يکصد و چهل و چهارمین جلسه شوراي دانشگاه
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ماده:1مقدمه:
رسالههاي دكتري بايد داراي عمق تخصصي كافي در سطح استانداردهاي ملي و بينالمللي بوده ،و معطوف به حل نيازهاي واقعيي كويور
باشد .با عنايت به ماده  91آييننامه آموزشي دوره دكتري ( )PhDو در راستاي تبيين شرايط كفاييت دسيتاوردهاي ژووهويي دانوياويا
دكتري دانوگاه شهيد بهوتي دستورالعمل زير تدوين شده است .ايين دسيتورالعمل در جلسيه ميور  22خردادمياه شيوراي مهندسيي و
معماري ،جلسه مور  91تير شوراي علوم و جلسه موترك مور  91مرداد شوراهاي علوم انساني ،عليوم رفتياري ،و عليوم اجتمياعي و
حقوق براي دانواويا دكتري ورودي  9111و بعد تصويب شد.

هاوپژوهشكدههايحوزهمهندسي


دانشكده
ماده:2در
هاوپژوهشكدههايحوزهعلوم:


دردانشكده
ماده:3
يك شرط الزم براي اعالم كفايت دستاوردهاي ژووهوي هر دانواوي دكتري ،كسب حداقل  7امتياز (سهم دانوياو) مسيتخر از
رساله از بندهاي "الف" و "ب" زير است:
الف -حداقل دو مقاله در ماالت در شده در "فهرست ماالت سفيد" دانوگاه،
تبصره  .1چاپ يك مقاله در ماالت شاخص (به توخيص شوراي دانوكده يا ژووهوكده) براي بند "الف" كفايت ميكند.
ب -ارائه (شفاهي يا ژوستر) يك مقاله در كنفرانسهاي داخلي (ملي يا بينالمللي).
تبصره  :4حام كار ارائه شده توسط دانواو بايد نوا دهنده  2/5سيا فعالييت ژووهويي مسيتمر باشيد (بيه تويخيص شيوراي
دانوكده يا ژووهوكده)

هاوپژوهشكدههايحوزهعلومانساني،علومرفتاري،علوماجتماعي،حقوق،ومعماري


دردانشكده
ماده:4
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ماده:5نحوهدرجناموآدرسنويسندگانمقاالت:
در اين دستورالعمل ،مقاالتي قابل محاسبه است كه دانواو نويسنده او مقاله بوده ،يا اگر نويسنده دوم مقاله است ،اسيتاد راهنميا
نويسنده او باشد؛ و وابستگي سازماني آنها به دانوگاه صريحا در شده باشد.
تبصره  :7نويسنده مسئو در هر مقاله بايد عضو تيم راهنمايي رساله (استاد(ا ) راهنما ييا موياور) بيوده ،و فقيط دانويگاه شيهيد
بهوتي به عنوا آدرس دانواو ذكر شده باشد .اگر مقاله دانواو مستخر از فعاليتهاي ژووهوي ميرتبط بيا رسياله در
دوره فرصت مطالعاتي در دانوگاه ديگري باشد ،در نام و آدرس آ دانوگاه در كنار نام و آدرس دانوگاه شهيد بهويتي
بالمانع است.

ماده:6توصيهبههياتداورانرساله:
شرايط مذكور ،حداقل شرايط مورد انتظار دانوگاه براي اعالم كفايت دستاوردهاي ژووهويي دانوياويا دكتيري اسيت.
به هيات داورا جلسه دفاعيه توصيه ميشود ،اعطاي درجه عالي به رساله در صيورت حصيو (و انتويار) دسيتاورهاي
ژووهوي در سطح عالي ،صورت ژذيرد.
اين دستورالعمل در  6ماده و  7تبصره در يك صد و چهل و چهارمين جلسه شوراي دانوگاه شهيد بهوتي مور  25ميرداد 9115
به تصويب رسيد ،و از تاريخ تصويب الزماالجرا است.
محمدمهديطهرانچي
رييسدانشگاه
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