
 

 00 شماره بازنگري: رساله دستاوردهای به دهینمره دستورالعمل
 2از  1صفحه: 

 

( دانیرااه  Ph.Dاجرایی ضوابط و مقرررا  ژووشیری دوره درترر       دستورالعمل 7ماده  3بند  1این دستورالعمل به استناد تبصره 

شا از دسرتاورد  قابل احتسرا   دشی به دستاوردشا  رساله تدوین شده است. حدارثر امتیازفردوسی میهد و به منظور تیریح نحوه نمره

 شود.داده می نمرهشا ژوشانیشا با در نظر گرفتن شمباشد و به دستاوردنمره می 5

سرتورالعمل  دستاوردشا  مستخرج از رساله دانیجو ژس از تایید معاونت ژووشش و فناور  دانیردده  توسرط داورام مبرابی ایرن د    

 دشی خواشد شد.نمره

 مقاله -1
 ه موظفیمقالبه دهی جدول نمره -(1جدول )

 

 
 ها )به جز موظفی(همقالبه سایر دهی جدول نمره -(2جدول )

 

یاشی  شا  علوم گشا  دامپزشدی  علوم  علوم ریاضی  ریاورز   مهندسی  ژووشیددهعلوم محض و تجربی شامل رشته گروه -1-1

 باشد.شا  زیستی و سایر واحدشا  ژووشیی مرتبط میشوا خورشید  فناور 

شا  روانیناسی  علوم ژذیر است شامل رشتهشا امدامتجربی در آمشایی ره ژووشش میدانی و  الف(: رشته گروه علوم انسانی -1-2

شناسی  علوم اجتماعی  حسابدار   اقتصاد  مدیریت  آموزش زبام  انالیسی  فرانسه  روسی  و دانش تربیتی  علم اطالعا 

برای  قالهحداکثر نمره م نوع مقاله ردیف
 گروه علوم محض و تجربی

 برای گروه علوم انسانی حداکثر نمره مقاله

 )ب( )الف(

 JCR – Q1 5/2 5 5یک مقاله  1

 JCR – Q2   75/1 5/3 75/3یک مقاله   2

 JCR – Q3   25/1 5/2 75/2یک مقاله  3

 JCR – Q4   99/0 2 25/2یک مقاله  4

5 
 و WOS ،Scopusیک مقاله 

 های تخصصی تایید شدههرست نمایهف
25/0 1 5/1 

6 
 یک مقاله علمی پژوهشی معتبر

 99/0 5/0 حداقل شرط دفاع داخلی

برای گروه  حداکثر نمره مقاله نوع مقاله ردیف
 علوم محض و تجربی

برای گروه علوم  حداکثر نمره مقاله
 نیانسا

 )ب( )الف(

 JCR – Q1 3 5 5مقاله  هر 1

 JCR – Q2   25/2 75/3 4مقاله   هر 2

 JCR – Q3   75/1 75/2 3مقاله  هر 3

 JCR – Q4   25/1 25/2 5/2مقاله  هر 4

5 
 و WOS ،Scopusهر مقاله 
 های تخصصی تایید شدهفهرست نمایه

75/0 5/1 75/1 

 1 75/0 5/0 داخلی رمقاله علمی پژوهشی معتبهر  6



 

 00 شماره بازنگري: رساله دستاوردهای به دهینمره دستورالعمل
 2از  2صفحه: 

 

ا  و سایر موارد مبالعا  میام رشتها   علوم سیاسی  معمار   شهرساز   علوم ورزشی  شناسی مقابلهعربی(  جغرافیا  زبام

 میابه.

رف شا  الهیا  و معاشا  میدانی و تجربی دارند. شامل رشتهشایی ره امدام رمتر  برا  ژووششگروه علوم انسانی   (: رشته -1-3

  .هیابشناسی نظر   تاریخ  حقوق و سایر موارد مشا(  زباماسالمی  مبالعا  ادبی و زبانی  در شریک از زبام

 باشد.شا  داخلی مصو  وزارتین و حوزه علمیه مینیریه علمی ژووشیی معتبر شامل نیریه -1-4

لمی عسه مقاله  ارثر بهعلوم محض و تجربی و گروه علوم انسانی  الف( حدارثر به دو و در گروه علوم انسانی   ( حد در گروه -1-5

 موظفی و غیرموظفی( شا گیرد.  مجموع مقالهژووشیی معتبر نمره تعلی می

 WOS سه مقاله ارثر بهدر گروه علوم محض و تجربی و گروه علوم انسانی  الف( حدارثر به دو و در گروه علوم انسانی   ( حد -1-6

 شا  موظف و غیرموظف(گیرد.  مجموع مقالهشا  تخصصی تایید شده نمره تعلی میو فهرست نمایه  Scopus و

ر داخلی و نامعتب شا گیرد ره شرط الزم اعتبار را داشته باشد و در عین حال در فهرست نیریهلی میا  نمره تعبه مقاله -1-7

 خارجی نباشد. 

 گردد. ( با توجه با موضوع تخصصی مقاله منظور میQرتبه شر نیریه   -1-8

(   استاد امفر اول(مل نام دانیجو  نالذرر باید مستخرج از تحقیقا  اصلی رساله بوده و شاشا  مندرج در جدول فوقمقاله -1-9

ی دانیااه ا  علمراشنما و میاور باشد. الزم به توضیح است ره نویسنده مسئول باید یدی از استادام راشنما ره عضو شی

 فردوسی میهد است  باشد.

 

 سایر دستاوردها -2
 دشی به سایر دستاوردشا  رساله متعاقبا تدوین و ابالغ خواشد شد.نحوه نمره

 

 باشد.شر گونه تفسیر مفاد این دستورالعمل بر عهده معاونت ژووشش و فناور  دانیااه می

 
 


