
 ارزيابي جامعمعافيت از دستورالعمل اجرايي 

 
  

با شرايط ذيل پژوهشي معتبر -اپ شده در يك مجله علميچمقاله پذيرفته يا يك دانشجوي دكتري داراي الف( در صورتي كه 

 :ارزيابي جامع )كتبي و شفاهي( گرددمتقاضي معافيت از با تأييد استاد راهنما مي تواند باشد، 

 باشد.تحصيلي دانشجو يش در گرامقاله موضوع  .1

 اشد.دانشگاه فردوسي مشهد ب ،نشاني دانشجو در مقاله .2

 .در دوره دكتري باشد تاريخ ارسال مقاله به مجلهبوده و مقاله بايد حاصل فعاليت پژوهشي دانشجو در دوره دكتري  .3

استاد راهنماي وي در يا  هدفردوسي مشحداقل يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه با همكاري يا مقاله به طور انفرادي  .4

، دانشگاهها ساير همكاران مي توانند از .نگارش يافته باشددانشجويان ديگر(  )و نه با همكاري  دانشگاه فردوسي مشهد

 باشند. ديگر پژوهشيآموزشي يا مراكز و موسسات 

 دانشجو بايد نويسنده اول يا نويسنده مسؤول مقاله باشد. .5

پژوهشي -به عنوان جايگزين يك مقاله علميدر نظر گرفته مي شود. استفاده از چند مقاله براي معافيت فقط يك مقاله  .6

 مجاز نيست.معتبر براي معافيت از ارزيابي جامع 

شوراي تحصيالت تكميلي فقط  ، در چارچوب مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه،مقالهعلمي و كيفيت  مرجع بررسي شرايط فوق 

 .گروه مي باشد

 

بايد در آزمون جامع خواهد بود. پس از آن دانشجو  چهارم نيمسال پايان ،بند )الف( حداكثر زمان ارائه نامه پذيرش مقاله : 1 تبصره

 شركت نمايد.طبق بند )ب( 

 نمي تواند جايگزين هيچ يك از مقاالت الزم براي فارغ التحصيلي دانشجو گردد.بند )الف(  : مقاله2 تبصره

 خود را ارائه دهد. بند )الف( مقالهنسخه چاپ شده  ،قبل از دفاع از رساله : دانشجو بايد تا3تبصره 

  .به صورت معاف )قبول شده( درج مي گردد و مكاتبات مربوط : ارزيابي جامع در كارنامه دانشجو4 تبصره

ي كه دانشججويان دكتجري بجه ججاي     ا پذيرفته يا چاپ شده: پس از بحث و بررسي در مورد اعتبار مجالت، مقرر شد مقاله 5تبصره 

يا ساير مجالتجي كجه بجه تاييجد كميتجه تخصصجي        ISCغيرصفر( يا  IF)با  ISIارزيابي جامع ارائه مي دهند بايد در يكي از مجالت 

( رسيده است باشد. ايجن مصجوبه بجراي دانشججويان     زشكيدامپ و كشاورزي – علوم – مهندسي –هيات مميزه مربوط )علوم انساني 

 مي باشد الزم االجرا است.  12/7/88( مقاله آنها بعد از Submitبه بعد و كساني كه تاريخ ارسال ) 88ورودي 

( و كم اعتبار White Listمقرر شد كميته هاي تحصيالت تكميلي گروههاي آموزشي دانشگاه فهرست مجالت پراعتبار ): 7تبصره 

(Black Listخود را مشخص و به دانشجويان تحصيالت تكم )    .يلي، اعضاي هيات علمي و دفتر تحصيالت تكميلجي اعجالم نماينجد

مقاالتي كه در مجالت كم اعتبار پذيرفته يا چاپ گردند نمي توانند براي معافيت از ارزيابي جامع و يا دفاع از رساله دكتري يا پايان 

 نامه كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرند.  

بجراي رشجته    ISC( غير صفر براي رشته هاي غير انسجاني و مججالت   IFبا ضريب تاثير ) ISIت مبناي تعيين مجالت پراعتبار مجال

 هاي انساني است.

پژوهشي معتبر  -نامه پذيرش مقاله علمي چهارمنتواند تا پايان نيمسال  "ب( در صورتي كه دانشجو تمايل داشته باشد و يا احتماال

دانشجوياني كه يك بار در ارزيابي  .شركت كندطبق مقررات مربوط در ارزيابي جامع  رمچهاخود را ارائه دهد بايد تا پايان نيمسال 

  جامع مردود شده اند مي توانند، با رعايت مقررات مربوط، از بند )الف( نيز استفاده نمايند.
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