
 دکتري براي دفاع از رساله براي انتخاب یک نشریه معتبر راهنماي دانشجویان

 Social scienceیا  SSCIبوده و در لیست   JCRشود که داراي در صورتی معتبر محسوب می ISIـ مجالت داراي نمایه 1

citation index ) در رشته هاي علوم پایه فهرست نمایه شده باشندSCI هاي مربوط به نیز مورد قبول است). سایر لیستISI 
به طور پیش فرض، جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر Emerging sources citation indexو  Master journal listنظیر 

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

یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موارد قات و فناوري (وزارت علوم، تحقی ـ مجالت داراي درجه علمی ـ پژوهشی از2
اي را قبال اعالم نموده باشد. مجالت داراي نشکده یا دانشگاه عدم پذیرش مجلهشوند، به جز مواردي که دامرتبط) معتبر ارزیابی می

که داراي درجه علمی ـ پژوهشی نباشند، به طور پیش فرض، جهت اخذ مجوز دفاع معتبر محسوب نشده و در هر مورد  ISCنمایه 
 نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.

تنها مجالتی به طور پیش فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب می شوند  Scopusـ در مورد مجالت نمایه شده در پایگاه 3
مقاله در آن ها مستلزم پرداخت هیچ گونه وجهی نباشد ( پرداخت وجه به صورت اختیاري براي انتقال حقوق مالکیت که انتشار 

 از این قاعده مستثنی است).“ دسترسی آزاد”مقاله و انتشار آن به صورت 

محسوب نشده و در هر مورد ـ مجالت داراي سایر نمایه هاي معتبر بین المللی، به طور پیش فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر 4
 هاي بیشتر است.فیت مجله و فرایند داوري و بررسینیازمند مستندات الزم در مورد کی

بار مجله و فرایند داوري و ارائه مدارك مربوط به نمایه مجله به همراه مقاله مربوط و تائید استاد محترم راهنما مبنی بر اعتـ ٥
 هاي بیشتر است.بررسی

-اقدام به پذیرش و چاپ مقاالت می با ظاهر و شکل مجالت معتبر“ ربوده شده” وجود مجالت و سایت هاي جعلی و ـبا توجه به 6
از صحت آدرس مجله و غیر جعلی بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در صورت  رسال کنندگان مقاالت موظفند شخصاًنمایند، ا

اي فرایند دفاع را متوقف نموده و یا امتیازات حاصل از مقاله ارائه شده را ه، دانشگاه می تواند در هر مرحلهاثبات جعلی بودن مجل
 سلب نماید.

 ـ رعایت ارتباط موضوعی مقاله با مجله الزامی است.7
االت، مستندات بیشتري درخواست ـ در مواردي که معاونت پژوهشی دانشکده مربوط و یا دانشگاه براي اعتبار سنجی مجالت و مق8

مچنین اصالحات انجام شده روي ها و هربوط به ارسال مقاله به مجله، نتایج داوريدانشجو باید عالوه بر مستندات منماید، می
 نویس مقاله را ارائه نماید.پیش

 ـ اعتبار و اصالت نشریات به طور دقیق توسط کارشناس پژوهشی دانشکده بررسی و توسط معاون پژوهشی دانشکده تائید شود.9
قاالت مستخرج از رساله دانشجویان دکتري با نام دانشگاه عالمه طباطبائی و با امالي مصوب دانشگاه ( عالمه ـ کلیه م10

 ) چاپ شود.Allameh Tabataba’iطباطبائی، 
نمایند، ضروري است هر دو مقاله را با نام دانشگاه ی چاپ شده به صورت مشروط دفاع میـ دانشجویانی که با ارائه دو گواه11
 مه طباطبائی چاپ کنند.عال
 ـ ضروري است نام استاد راهنماي اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد.12
راهنما و  براي صدور مجوز دفاع و تسویه حساب، مقاالت به تأیید استادـ قبل از ارسال مقاله چاپ شده یا گواهی چاپ براي 13

 بوطه برسد.مدیر گروه مر
 قاله در یک مجله قابل قبول نیست.ـ ارائه دو گواهی چاپ م14
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