
   

  دفاع دانشجويان پژوهشكده، منوط به تاييد کفايت دستاوردهاي علمی)مقاله( مستخرج از رسالهبرگزاري جلسه پيش -1

شكده می شی پژوه سوي معاونت پژوه سه پيشاز  شكيل جل ساس، قبل از ت شد. بر اين ا صيالت با دفاع، مديريت تح

نمايد. معاونت پژوهشتتی معاونت پژوهشتتی منعكم می)مقاله( دانشتتجو را کتباب به تكميلی دستتتاوردهاي علمی رستتاله

شرايط الزم  ساله و همچنين داراي  ستخرج بودن مقاله از ر صوص م سی و تطبيق مقاالت در خ شكده پم از برر پژوه

شريه صيالت تكميلی منعكم بودن ن ست اظهار نظر نموده و نتيجه را کتباب به مديريت تح شده ا اي که مقاله در آن چاپ 

تواند براي دفاع نهايی از رستتتاله، از مديريت پم از اخذ اين تاييديه و انجام موفق پيش دفاع، دانشتتتجو مینمايد. می

 تحصيالت تكميلی درخواست مجوز نمايد.

پژوهشتتتی مورد تاييد وزارت علوم به نام پژوهشتتتكده )که يكی از -چاپ حداقل دو مقاله در مجالت معتبر علمی -2

رستتاله و دييري مرتبط با حوزه پژوهشتتی رستتاله باشتتد( براي دريافت تاييديه کفايت بايستتت مستتتخرج از مقاالت می

 دستاوردهاي علمی ضروري است.

صره سه برگزاري مجوز صدوري: برا1تب شريات در مقاله يک چاپ گواهی ارائه حداقل دفاع پيش جل شی علمی ن  پژوه

صوب شريات يا و المللی بين معتبر شده نمايه يا علوم وزارت م شكده لمیع ن شی حوزه با ارتباط در پژوه ساله پژوه  ر

 .است الزم

 پژوهشی علمی نشريات در رساله از مستخرج مقاله يک چاپ حداقل ع: براي صدور مجوز برگزاري جلسه دفا2تبصره 

  .است الزم المللی بين معتبر شده نمايه يا علوم وزارت مصوب

صره  سا3تب سويه ح س مقاله يک چاپ حداقل ب: براي ت ساله از تخرجم شريات در ر شی علمی ن صوب پژوه  وزارت م

شريات در مقاله يک چاپ گواهی ارائه و المللی بين معتبر شده نمايه يا علوم شی علمی ن صوب پژوه  يا علوم وزارت م

 .است الزم رساله پژوهشی حوزه با ارتباط در پژوهشكده علمی نشريات يا و المللی بين معتبر شده نمايه

صره  ض4تب ساله: مو ستخرج بودن مقاله از ر ستمی وع م شی معاونت که فرمی تكميل با باي شجو اختيار در پژوه  قرار دان

 .برسد راهنما استاد تاييد به دهد،می

شجو  -3 شد: نام و نام خانوادگی دان شرح با سندگان بدين  سامی نوي ست ترتيب ا ساله الزم ا ستخرج از ر در مقاالت م

ساتيد ، ساتيد ، راهنما ا شاور( مش ا ساتيد م  غير در. شود نوشته پژوهشكده صحيح نام همراه به اور )در صورت تمايل ا

صورت، ستخرج مقاله مقاله، آن اين ساله از م سوب ر شده مح شكده نيز چاپ از پم و ن  مراجع طريق از تواندمی پژوه

براي دانشتتجوي نفر اوم محستتوب  فقط دفاع، براي مقاله هر امتياز. نمايد اقدام خود حقوق احقاق به نستتبت صتتالحذي

 شود.می

شكده در مقاالت می صره: نام پژوه سالمی تب شكده امام خمينی)س( و انقالب ا صورت: پژوه ست به طور کامل و به  باي
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