دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت
ضوابط و شرایط مقاالت مورد نیاز دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله

 بند الف  :ضوابط معرفی واحد دانشگاهی و ترتیب اسامی در مقاله
 -1 الزاما دانشجو خود و اساتید مسئول در پایان نامه که از واحد هستند را باید به نحوه زیر معرفی کند
مقاالت فارسی:

دانشجوی دکتری  ،................گروه ، .........واحد محالت ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،محالت  ،ایران
مقاالت انگلیسی:

Phd student in.......,.department of .............., Mahallat branch,Islamic Azad university, Mahallat, iran
 - 2 ترتیب قرار گیری اسامی نویسندگان در مقاله الزاما به صورت زیر باشد.
دانشجو  ،استاد راهنمای اول( نویسنده مسئول مقاله)  ،استاد راهنمای دوم (در صورت وجود) ،استاد مشاور اول  ،استاد مشاور دوم( در صورت وجود)....،
تبصره  :به نفرات فوق الذکر (نویسندگان مقاله ) فقط در صورتی میتوان شخص دیگری را اضافه نمود که خدمات او در پایان نامه و مقاله قابل توجه
باشد  ،عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاههای آزاد  ،دولتی و  ....باشد.و استاد راهنمای اول کتبا در خواست اضافه نمودن وی به مقاله را به امور
پژوهشی واحد ارائه نماید.
 - 3 دانشجو در یایان مقاله (در قسمت تقدیر و تشکر مقاالت فارسی و  Aknolegmentمقاالت انگلیسی ) باید متن زیر را بنویسد.
این مقاله حاصل بخشی از تحقیقات انجام شده مربوط به رساله دکتری آقای  /خانم  ..........می باشد.که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت انجام
شده است.

 بند ب  :ضوابط نوع مقاالت مورد نیاز
 مقاالت الزاما باید در مجالتی که مربوط به تخصص دانشجو هستند چاپ شوند .
 از ارسال مقاله برای مجالت نامعتبر

و هرگونه هزینه در این خصوص خودداری شود مجالت نامعتبر:

- 1مجالتی که در لیست مجالت نامعتبر یا لیست سیاه وزارت علوم  ،دانشگاه آزاد اسالمی یا وزارت درمان و علوم پزشکی قرار دارند
- ۲مجالتی که حتی در پایگاههای معتبری مانند لیست  ISIبدون ضریب تاثیر و پایگاه  scopusنمایه شده اما فرآیند داوری و پذیرش کوتاهی
داشته و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می شود.
- ۳مجالتی که تخصصی نبوده و در گستره وسیعی از تخصص ها مقاله چاپ می کند.
 مرجع تعیین اعتبار مجالت علمی پژوهشی وزارتین (کمیسیون نشریات وزارت علوم و کمیسیون نشریات علوم پژشکی می باشد که لیست
مجالت بروز مورد تائید و دارای اعتبار آنها از طریق آدرس های زیر قابل دریافت می باشد

http://journals.msrt.ir/


( وزارت علوم )

http://journals.research.ac.ir/

لیست مجالت دارای مجوز از دانشگاه آزاد اسالمی از طریق آدرس زیر قابل دریافت می باشد

(وزارت درمان و علوم پزشکی)

http://eval.journals.iau.ir/



لیست مجالت  ISIیا اسکوپوس از طریق لیست های بروزی که در سایت های فوق قرار میگیرند قابل دسترس می باشند .



مجالت خارجی نباید چه در زمان ارسال مقاله و چه در زمان پذیرش مقاله در لیست سیاه وزارت علوم و فناوری  ،دانشگاه آزاد اسالمی و

وزارت درمان و علوم پزشکی باشند .جهت اطمینان به وب سایت های فوق و یا سایت زیر مراجعه نمائید.

http://impactfactor.ir/

ورودی سال های  95و ماقبل
گروه های درسی

جهت دریافت مجوز دفاع
پذیرش یک مقاله)ISI(WOS

رشته های غیر علوم انسانی و هنر :

جهت دریافت مجوز تسویه

پذیرش یک مقاله) ISI(WOSیا
علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین

پذیرش یک مقاله) ISI(WOSیا علمی

رشته های علوم انسانی و هنر

پژوهشی مورد تائید وزارتین

یا بین المللی معتبر غیر ISI
(نمایه اسکاپوس داشته باشد)
یا  ISCانتشار یافته در ایران یا مجالت معتبر
دانشگاه آزاد اسالمی

ورودی سال  96و بعد
گروه های

کل مقاالت مورد نیاز (ستون )1

جهت دریافت مجوز تسویه

جهت دریافت مجوز دفاع

درسی
یک مقاله رده  Q1ویک مقاله علمی –پژوهشی

رشته های غیر
علوم انسانی و
هنر :

یا
دومقاله نمایه شده بین المللی با ردهQ2
یا

دومقاله نمایه شده بین المللی با رده Q3و
یک مقاله علمی –پژوهشی

ارائه گواهی پذیرش  /چاپ
یک مقاله  ISIبا علمی –

چاپ مقاله /مقاالت دیگربراساس
ضوابط یاد شده در ستون 1

پژوهشی وزارتین
رشته های علوم

دومقاله علمی – پژوهشی (مستخرج

انسانی و هنر

از رساله) موردتایید وزاتین

مقاله نمایه شده بین المللی با رده  Q4قابل جایگزینی با مقاله علمی پژوهشی (مستخرج از رساله) موردتایید وزارتین میباشد
منظور از مقاالت علمی پژوهشی  ،مقاله در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم و فناوری و درمان و علوم پزشکی می باشد.
جایگزینی مقاالت رده باالتر با با مقاالت ذکر شده در ستون  1بالمانع است.
دسترسی به رده بندی اسکاپوس ( ( Q1,Q2,Q3,Q4از طرق زیر امکان پذیر است
https://www.scopus.com/sources.
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امور پژوهشی واحد محالت

