به نام خدا

دانشگاه اصفهان
معاونت پژوهش و فناوری

شیوهنامة ارزیابی کفایت کمی و کیفی بروندادهای رسالة دانشجویان دورة دکتری دانشگاه اصفهان
مقدمه

نظر به وظیفة شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه برای سیاستگذاری بروندادهای پژوهشی در جهت کیفیتبخشی ،این شیوهنامه بر
مبنای آییننامة آموزشی دورة دکتری تخصصی ( )Ph.D.مصوب  1932/11/42شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،به تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان رسید و از تاریخ ابالغ ،جایگزین کلیة مصوبات قبلی
میشود .مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات بر عهدة معاونان پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهها ،رؤسای محترم
دانشکدهها و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه میباشد.
در چاپ و ثبت بروندادهای منتج از رسالة دکتری ،رعایت شرایط مندرج در این شیوهنامه الزامی است.
تعاریف
مجلة علمی-پژوهشی :مجلهای است که دارای نمایة بینالمللی ( Scopusبا شاخص ( ISI ،)SJRبا شاخص  )JCRیا دارای مجوز علمی–پژوهشی
از وزارتین یا حوزه علمیه (برای مجالت داخلی) باشد.
امتیاز مجله :امتیازی است که برای مجله به صورت یک عدد در مبنای هفت ،به تصویب هیئت ممیزة دانشگاه اصفهان رسیده است.
مجلة همسطح علمی-پژوهشی :مجلهای است که فاقد نمایة  Scopusیا  ISIاست و دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارتین یا حوزه علمیه
نیست؛ ولی اعتبار و امتیاز عددی آن برای بعضی گروههای آموزشی ،به تصویب هیئت ممیزة دانشگاه اصفهان رسیده است.
مقالة علمی-پژوهشی :مقالهای است که در مجلة علمی-پژوهشی یا مجلة همسطح علمی-پژوهشی پذیرش قطعی یا چاپ شده باشد .مقاالت
کنفرانسی یا علمی-ترویجی ،مقالة علمی-پژوهشی محسوب نمیشود.

مادة  :1شرایط و ضوابط عمومی
.-1 1

این شیوهنامه برای دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی  39-32و بعد از آن است و دانشجویان ورودی قبل از مهرماه

 1932که پیشنهاده آنها پس از مهرماه  1931به دفتر امور پژوهشی دانشگاه واصل میشود نیز مشمول این شیوهنامه هستند .همچنین
دانشجویان ورودی  1934و پس از آن نیز به شرط تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی میتوانند براساسِ این شیوهنامه عمل کنند.
.-2 1

ارائة یک مقالة علمی-پژوهشی مطابق با شرایط مندرج در مادة  4این شیوهنامه و کفایت دستاوردهای علمی ،شرط الزم

برای صدور مجوز دفاع از رسالة دانشجو است .کفایت مذکور ،بر مبنای اهداف ذکر شده در پیشنهادة رسالة دکتری ،با اعالم
رضایت کتبی استاد(ان) راهنما و تأیید گروه ،دانشکده و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه احراز و مجوز برگزاری جلسة دفاع صادر
1

میشود .هیئت داوران نمرة رساله را در جلسة دفاع و متناسب با شاخصهای مندرج در فرم اعطای نمره در دامنة  0تا  40به رساله
اختصاص میدهند.
.-3 1

مقاله و سایر بروندادهای ارائهشده برای صدور مجوز دفاع باید در راستای اهداف پیشبینیشده پیشنهاده و کامالً از رسالة

دانشجو استخراج شده باشد.
.-4 1

در هنگام چاپ یا ثبت هر برونداد ،درج صحیح نام گروه آموزشی ،دانشکده و دانشگاه اصفهان ،مطابق با شیوههای

اعالمشده ،ضروری است.
.-5 1

نویسندة مسئول مقاله باید یکی از استادان راهنمای رسالة دانشجو و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان باشد .مشاور

نمیتواند نویسندة مسئول مقاالت مستخرج از رسالة دکتری باشد.
.-6 1

ذکر نام استادان راهنما در تمام بروندادهای پژوهشی دانشجو الزامی است .در مقالة مستخرج از رسالة دکتری که قرار است

دانشجو با آن مجوز دفاع دریافت کند ،باید نام دانشجو بهعنوانِ نویسندة اول و سپس نام استاد(ان) راهنما و مشاور در صورت
سهیمبودن در مقاله و با ترتیبی متناسب با سهم خود ،با تشخیص استاد راهنما درج شود .در مجالتی که برای ترتیب نام نویسندهها یا
تعداد آنها محدودیت وجود دارد ،حسب صالحدید استادان راهنما و تأیید شورای گروه و دانشکده اقدام میشود.
.-7 1

بهصورت کلی ذکر نام دانشجوی دیگر در مقالة مستخرج از رسالة دانشجوی دکتری که آن مقاله را بهعنوانِ معیار کفایت

رسالة خود ارائه کرده است ،مجاز نیست .در شرایط خاص که طبق تأیید گروه آموزشی ،مقاله منتج از کارهای مشترک باشد ،آن
مقاله برونداد رسالة دانشجویی محسوب میشود که نویسندة اول است و برای سایر دانشجویان امتیاز یا فرصتی را در موضوع این
شیوهنامه ایجاد نمیکند.
.-8 1

ارائة اصل نامة پذیرش مقاله از سردبیر یا دبیر علمی مجالت علمی -پژوهشی یا ایمیل رسمی مجالت خطاب به نویسندة

مسئول به همراه فیش واریزی هزینة چاپ مقاله (در صورت اخذ هزینه توسط مجله) الزامی است .شورای پژوهشی و تحصیالت
تکمیلی گروه و دانشکده موظفند ضمن بررسی صحت و اصالت اسناد مذکور از صحت پذیرش مقاله اطمینان حاصل کنند.
تبصره  :1در صورتی که مقاله ،حداکثر تا  3ماه بعد از پذیرش به چاپ نرسد ،موضوع در شورایی با حضور مدیر گروه ،معاون
پژوهشی دانشکده و مدیر امور پژوهشی دانشگاه بررسی خواهد شد .در این شورا ،اعطای فرصت بیشتر برای چاپ مقاله یا ارجاع
موضوع به کمیتة تخلفات پژوهشی و استرداد کلیة وجوه دریافتی بابت پایاننامه ،تصمیمگیری خواهد شد.
.-9 1

برای مقالة مستخرج از رسالة دانشجو که به عنوان شرط الزم برای دفاع ارائه میشود ،استادان راهنما و مشاور رساله نباید

سردبیر ،مدیرمسئول ،مدیر اجرایی یا دبیر تخصصی مجلة پذیرشدهنده به آن مقاله باشند.
 .11- 1مقاالتی که در مجالت لیست سیاه وزارت عتف یا مجالتی که دانشگاه اصفهان بهعنوانِ لیست سیاه اعالم کرده است،
چاپ شده باشند ،برونداد قابل قبولی برای دفاع دانشجوی دکتری نیست .مالک تصمیمگیری آخرین لیستهای وزارت عتف یا
دانشگاه اصفهان در زمان ارسال مقاله است.
2

مادة  :2شرایط و ضوابط اختصاصی دانشکدهها
.-1 2

دانشکدهها و گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان به ترتیب جدول  1در دستههای همسان تقسیمبندی میشوند.
جدول :1تقسیمبندی دانشکدهها و گروههای آموزشی
نام دسته

دستة همسان 1

توضیحات

دانشکدهها و گروههای دسته

دانشکدههای علوم ،شیمی ،مهندسی ،کاامپیوتر ،عماران و حمال و

-

نقل ،علوم و فناوریهای نوین
دانشکده های علوم اداری و اقتصاد ،ادبیات و علاوم انساانی ،علاوم

دستة همسان 4

-

ورزش ای ،زبااانهااای خااارجی ،علااوم تربیتاای ،علااوم جیرافیااایی و
برنامهریزی ،الهیات و معارف اهل البیت (ع)
گروههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات عرب

گروههای آموزشی
خاص

گروههای آموزشی زبانشناسی و فلسفه

صرفاً شامل ورودیهای قبل از 1938

گروه های علوم قرآن و حدیث ،فلسفه و کالم اساالمی ،معاارف و
معارف قرآن و اهل بیت (ع) ،حسابداری ،حقوق ،علوم سیاسی

.-2 2

-

صرفاً شامل ورودیهای قبل از 1933

برای دانشجویان دانشکدههای دستة همسان  ،1چاپ یا ارائة پذیرش یک مقاله در مجالت علمی–پژوهشی با مرتبة Q1

(بر مبنای )JCRیا ( Q1دو سال متوالی بر مبنای  SJRو دارای نمایة  )ISIیا مجالتی که امتیاز هیئت ممیزة دانشگاه برای آنها حداقل 6
باشد ،برای درخواست صدور مجوز دفاع کافی است.
.-3 2

برای دانشجویان دانشکدههای دستة همسان  ،4چاپ یا ارائة پذیرش یک مقاله در مجالت علمی–پژوهشی با حداقل مرتبة

( Q2در دو سال متوالی بر مبنای  )SJRیا مجالتی که امتیاز هیئت ممیزة دانشگاه برای آنها حداقل  9/9باشد ،برای صدور مجوز دفاع
کافی است.
تبصره  :2در صورت چاپ یک مقاله در مجالت همسطح علمی-پژوهشی با امتیاز  9/9مصوب هیئت ممیزة دانشگاه ،باید آن مقاله
به زبان بینالمللی باشد.
تبصره  :3دانشجوی دانشکدههای دستة همسان  1که در یکی از دانشگاههای معتبر در فرصت مطالعاتی خارج از کشور بوده است،
در صورتیکه مقالة چاپ شدة او در زمرة مجالت ( Q2دو سال متوالی بر مبنای  SJRو دارای نمایة  )ISIرشتة مربوط باشد ،میتواند
با همان یک مقاله از رسالة دکتری خود دفاع کند؛ مشروط به آنکه:
 )1به تأیید گروه و دانشکده ،موضوع مقاله در راستای اهداف قیدشده در پیشنهادة دانشجو باشد،
 )4بندهای  2-1تا  1-1این شیوهنامه دربارة آدرس و ترتیب اسامی رعایت شده باشد،
 )9عالوه بر درج نام استاد راهنمای محل تحقیق ،نام استاد راهنمای اول محل تحصیل دانشجو (دانشگاه اصفهان) نیز جزو
لیست اسامی نویسندگان باشد.

3

تبصره  :4دانشجوی دانشکدههای دستة همسان  1که موفق به ثبت بروندادهای رسالة خود بهعنوان یک اختراع معتبر بینالمللی
همانند  US Patentیا  European Patentشود ،میتواند بدون مقاله بند  1-4متقاضی مجوز دفاع باشد؛ مشروط به آنکه:
 )1با تأیید گروه و دانشکده ،موضوع اختراع در راستای اهداف قیدشده در پیشنهادة دانشجو باشد،
 )4بندهای  2-1تا  1-1این شیوهنامه دربارة آدرس و ترتیب اسامی در تأییدیة ثبت اختراع رعایت شده باشد.
.-4 2

در صورتیکه دانشجویی نتواند با شرایط یک مقالة مندرج در بند  1-4تقاضای مجوز دفاع کند ،میتواند با شرط یک

مقالة علمی-پژوهشی به همراه یک برونداد پژوهشی دوم مطابق با شرایط ارائهشده در هر سطر از جدول ( 4برونداد دوم) و
توضیحات جدول ( 9موارد جایگزین برونداد دوم) ،متقاضی مجوز دفاع باشد.

جدول  :4ویژگیها و مشخصات مربوط به برونداد دوم
ردیف

1

مقالة علمی-پژوهشی

برونداد پژوهشی دوم

در مجلة ( Q2با شاخص  JCRیا دو سال
متوالی بر مبنای  SJRو دارای نمایة )ISI

توضیحات

مقالة علمی-پژوهشی در مجلة Q3

(با شاخص  JCRیا دو سال متوالی بر مبنای  SJRو دارای نمایة )ISI
یا موارد مجاز جدول 9
مقالة علمی-پژوهشی در مجلة ( Q3با شاخص )SJR

4

در مجلة ( Q3با شاخص )SJR

9

در مجلهای با امتیاز حداقل 9

یا مقالة علمی-پژوهشی در مجلهای با امتیاز حداقل 2/9
یا موارد مجاز جدول 9
مقالة علمی-پژوهشی در مجلهای با امتیاز حداقل 2/9

برای دانشکدههای
دستة همسان 1

برای دانشکدههای
دستة همسان 4
صرفاً گروههای
*

آموزشی خاص

یا موارد مجاز جدول 9

صرفاً برای رشتههای
2

در مجلة ( Q3با شاخص )SJR

مقاله در مجالت هم سطح علمی-پژوهشی با امتیاز حداقل 2/9

مترجمی زبان در

یا در مجلهای با امتیاز حداقل 2/9

یا موارد مجاز جدول 9

دانشکدة زبانهای
خارجی

* برای گروه زبان و ادبیات عربی ،برونداد اول باید به زبان رشته باشد.

جدول  :9موارد جایگزین برونداد دوم ،با شرایط شرح داده شده در جدول 2
ردیف

دانشکده/گروه

نوع برونداد

1

توسعة فرایند ،ساخت دستگاه یا تجهیزات

دستة همسان  1و 4

4

ثبت اختراع

دستة همسان  1و 4

9

رفع مشکل راهبردی از صنایع یا سازمانها

دستة همسان 1و 4

2

جایزه از جشنوارههای معتبر ملی و بینالمللی

دستة همسان 1و 4

9

تألیف یا ترجمه توأم با نقد یا تصحیح انتقادی کتاب تخصصی

دستة همسان 4

6

تولید محتوای علمی و روششناسی

دانشکده زبانهای خارجی
4

جدول  :2شرایط برونداد دوم
ردیف

توضیحات تکمیلی

نوع برونداد

توسعة فرایند یا ساخت دستگاهی از «فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان» مندرج در گزارش دبیرخانة «کاارگروه ارزیاابی
1

توسعة فرایند ،ساخت دستگاه یا

و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» .در این خصوص ،عالوه بر تأیید گروه و دانشاکدة

تجهیزات

مربوط ،ارائه تأییدیة مدیر فناوری دانشگاه و تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات داناشبنیاان
و نظارت بر اجرا در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضروری است.

4

ثبت اختراع

ثبت اختراع مستخرج از رسالة دکتری که به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور رسایده باشاد .رعایات حقاوق
دانشگاه ،آدرسدهی درست نام دانشگاه و ثبت اسامی استادان راهنما ضروری است.
رفع مشکل راهبردی از صنایع یا سازمانها در راستای موضاوع رساالة دوره دکتاری در قالاب قارارداد طارح فعاال پژوهشای

9

رفع مشکل راهبردی از صنایع یا

بروندانشگاهی استاد راهنمای اول منعقده با دانشگاه با مبلغ حداقل  900میلیون ریاال (بارای هار دانشاجوی دکتاری) کاه باه

سازمانها

تأیید باالترین مقام سازمان یا صنعت مربوط ،تأیید گروه آموزشی مربوط و تأیید مدیریت ارتباط با صانعت و جامعاه رسایده
باشد.

2

9
6

جایزه از جشنوارههای معتبر ملی
و بینالمللی
تألیف یا ترجمه توأم با نقد یا
تصحیح انتقادی کتاب تخصصی
تولید محتوای علمی و
روششناسی

اخذ رتبه  4 ،1یا  9از جشنوارههای معتبر ملی و بین المللی مندرج در آییننامه ارتقا و شیوهنامة اجرایی آن ،مصاوب دانشاگاه
اصفهان که در راستای موضوع رساله دانشجو باشد.
تألیف یا ترجمه یا تصحیح انتقادی کتاب تخصصی مرتبط با موضوع رساله زیر نظر و هماراه باا ناام اساتاد راهنماا روی جلاد
کتاب که به تأیید گروه مربوط ،دانشکده و شورای کتاب دانشگاه رسیده و در انتشارات دانشاگاههاای ساطح اول کشاور یاا
توسط انتشارات بینالمللی معتبر به چاپ رسیده باشد.
تولید محتوای علمی همراه با روششناسی الزم که به تولید یک نرمافزار آموزشی زبان منجر شده و به تأیید گاروه مرباوط و
دانشکدة زبان و تأیید شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد.

تذکر  :1تا زمان درخواست مجوز دفاع ،اگر مجلهای صعود مرتبه داشت ،معیار تعیین رتبه و درجة کیفی و امتیاز آن مجلاه ،وضاعیت
آن در زمان دفاع است و اگر نزول مرتبه داشت ،وضعیت آن مجله در زمان ارسال مقاله در نظر گرفته میشود.
تذکر  :4دارابودن صرفاً نمایة  ISCمعیار معتبربودن مجله نیست .داشتن شرط علمی-پژوهشی براساسِ لیست اعالمی وزارتین یا حوزه
الزامی است و مجالت مصوب هیئت ممیزه دانشگاه باید در اولویت چاپ مقاله قرار داشته باشد.
تذکر :9مقاالت چاپشده در مجالت علمی-پژوهشی دانشگاه اصفهان تنها میتواند برونداد پژوهشی دوم رسالة دکتری باشد.

این شیوهنامه در  4ماده و  2تبصره در تاریخ  1931 /10 /46به تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان رسید و از تاریخ
تصویب به مدت حداقل دو سال الزماالجراست.
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