
دکتری اهم مصوبات اخیر شورای تحصیالت تکمیلی مرتبط با مقطع   
                                                                                                                      

رساله/های پژوهشی مستخرج از پایان نامهافزایش مهلت در نظر گرفتن نمره تشویقی فعالیت  

 هایتشویقی فعالیتمهلت در نظر گرفتن نمره  مقرر شد9/11/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ  

رساله، برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به شش ماه پس از تاریخ دفاع /نامهپژوهشی مستخرج از پایان

له برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری طبق مصوبات رسا/نامهبا این وجود فرصت اصالحات پایان افزایش یابد.

حال، امکان تغییر نمره دانشجویان و اعمال نمرات  ره پیشین به ترتیب یک و دو ماه خواهد بود. بدیهی است به

و  98تشویقی پس از تسویه حساب با دانشگاه وجود نخواهد داشت. همچنین مقرر شد برای دانشجویان ورودی 

وهشی، صرفا برای چاپ یا پذیرش قطعی های پژرای اخذ نمره تشویقی فعالیتمهلت شش ماهه بپس از آن، این 

                                                               ور گردد.منظ (ISI , ISC) , Scopus بین المللی یهمقاالت علمی پژوهشی با نما

 شرایط نویسنده مسئول در مقاالت دانشجویان

امتیاز شرط کفایت برای دفاع و نیز نمره  مقررشد 9/11/1397طبق مصوبه شورای تحصیال ت تکمیلی مورخ 

تشویقی، تنها به مقاالتی تعلق گیرد که استاد راهنمای اول نویسنده مسئول باشد و یا استاد راهنمای اول کتبا 

دار شوند، اعالم ت نویسنده مسئول را عهدهموافقت خود را مبنی بر اینکه استاد راهنمای دوم یا مشاور مسئولی

 شرط کفایتها دانشجو نویسنده مسئول باشد، نمره تشویقی با امتیاز کرده باشند. در هر حال به مقاالتی که در آن

ارسال شده باشند الزم االجرا  1/1/98تاریخ  گیرد. این مصوبه برای تمام مقاالتی که پس ازدفاع تعلق نمی

                                                                                                                                      . است

                                              لزوم ثبت کد طرح تحقیق در سامانه ایرانداک                                                                                  

شورا تصمیم گرفت تا کد ثبت طرح تحقیق دانشجویان  13/6/1397 طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ

تحصیالت تکمیلی در حکم تصویب پایان نامه / رساله ایشان قید شود و تنها در صورت ثبت طرح تحقیق توسط 

                                                                                    .   دانشجو در سامانه ایرانداک حکم وی صادر شود

 

 

                                                                                 



                                                                                                                               نامهلزوم همانند جویی طرح تحقیق و پایان

ش همانند جویی در موارد مذکور که گزار مقرر گردید 13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

.های ضروری در فرم تصویب طرح تحقیق دانشجو در نظر گرفته شودعنوان یکی از پیوستبه   

ارئه یک گزارش  1397از ابتدای سال  مقرر شد 17/11/1396طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

.نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری الزامی باشدد جو جهت اخذ مجوز دفاع از پایانمستخرج از سامانه همانن  

های اطالعاتیلزوم گذراندن درس آشنایی با پایگاه  

های اطالعاتی برای اخذ درس آشنایی با پایگاه مقرر شد13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

ریزی آن به صورت متمرکز توسط کتابخانه مرکزی انجام شود دالورود تحصیالت تکمیلی و برنامهدانشجویان جدی

ی در فرم تصویب طرح تحقیق دانشجو در های ضروردرس مذکور به عنوان یکی از پیوستو ارزیابی درس مذکور 

                                                                                                                       نظر گرفته شود. 

                                                                                                                  نامه/رسالههای پایانامکان پرینت پشت و رو برای نسخه

نامه های صحافی شده پایانکه نسخه شورا موافقت کرد 13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

گیرد در اختیار داوران قرار میهای پیش از دفاع که و مشاور تحویل داده میشود و نسخهکه به استادان راهنما 

                                                                         طبق نظر دانشکده به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود.

نامه/رسالهپایان حذف نسخه کاغذی  

نامه چاپی مربوط به پایان با حذف نسخه رساله وشورا  13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

نامه به کتابخانه مرکزی تحویل داده های پایانمربوط به فایل CD رکزی موافقت نمود و مقرر شد تنهاکتابخانه م

 شود.

 عدم اختصاص امتیاز به مقاالت خارجی که صرفا دارای پذیرش )ایمیل یا تایید در سایت مجله ( هستند

که از این پس به مقاالتی که در مجالت  مقرر شد15/12/1396طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

 یرش )ایمیل پذیرش یا تایید در سایت مجله ( هستند امتیازی تعلق نگیرد.خارجی ارسال شده و صرفا دارای پذ

 

 

 



 زبان خارجی بسندگی الزم جهت زمان اعالم نمره 

مقرر گردید به دانشجویان دکتری نهایتا تا زمان اخذ  25/2/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

مجوز دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری، مهلت داده شود تا نمره الزم جهت بسندگی زبان خارجی را به مدیریت 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند.

 شرط احراز بسندگی توانمندی زبان انگلیسی 

در خصوص تعدیل نمره کفایت زبان خارجی شورا مقرر  25/2/1397تکمیلی مورخ طبق مصوبه شورای تحصیالت  

های زبان دانشگاه تهران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ، درخصوص آزمون 15/12/97صورتجلسه  7کرد بند 

 ها تسری یابد.یسی، به همه ورودیمندی زبان انگلفردوسی به عنوان شرط احراز بسندگی توان

 و پس از آن 95گی آزمون زبان برای دانشجویان رشته ادبیات فارسی ورودی شرط بسند

گرفتن آزمون استاندارد زبان عربی به عنوان شرط احراز تسلط به زبان خارجی برای درنظر موضوع امکان 

مطرح  4/2/1397در شورای تحصیالت تکمیلی مورخ  نآو پس از  95دانشجویان دکتری رشته ادبیات ورودی 

برای دانشجویان  آزمون اشتمال دانشگاه تهران به عنوان شرط بسندگی آزمون زبان 50شد و مقرر گردید که نمره 

 رشته مذکور مورد پذیرش باشد.

 و پس از آن 97ورودی  شرایط الزم برای دفاع از رساله دکتری دانشکده برق و کامپیوتر

مبنی بر تغییر شرایط الزم برای دفاع از رساله دکتری  4/2/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

به بعد آن دانشکده به  97مطرح شد و برای دانشجویان دکتری ورودی  )برق و کامپیوتر( دانشجویان آن دانشکده

 به تصویب رسید.شرح ذیل در شش بند 

داشتن حداقل دو مقاله در مجالت علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مرتبط با رشته  -1بند

که حداقل یک مقاله به چاپ نهایی  isc، اسکوپوس یا  isi-jcrتحصیلی و مستخرج از رساله دکتری با نمایه 

برای مجالت خارجی  DOIرسیده باشد و مقاله دیگر دارای پذیرش قطعی باشد. منظور از پذیرش قطعی داشتن 

و یا داشتن نامه رسمی از سردبیر که دارای شماره و تاریخ باشد باری مجالت داخلی و یا بصورت آماده برای 

 باشد.ه صورت ایمیل در هر حال قبول نمیباشد پذیرش بجله می( در سایت مonline publishedچاپ )

مجالت مذکور نباید در لیست سیاه وزارتین موجود باشد . دانشجو موظف است قبل از ارسال مقاله اعتبار  -2بند

 مجله را به تایید مسئول پژوهش دانشکده برساند.



جاری دانشگاه و با نظر مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه نامه مره تشویقی مقاالت مطابق با آییننامه نآیین -3بند

 اجرا خواهد شد.

هنما ، دانشجو و استاد )اساتید (مشاور باشند. در هر اتوانند بجز استاد)اساتید( رنویسندگان مقاالت نمی -4بند

 نام استاد )اساتید( راهنما الزامی است.حال 

های و به چاپ رسیده باشد، و شرط بند باشد Q2یا  Q1با ارزش  isi-jcrای از لیست در صورتیکه مقاله -5بند

 را رعایت کرده باشد، شرط الزم برای دفاع محسوب شده و نیاز به مقاله دوم نمی باشد. 4و  2

 باشد.شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده میمرجع رسیدگی به مرتبط بودن مجله، گروه آموزشی و  -6بند

 

 

 

 

 

 

 


