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بسمه تعالی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
آئین نامه شرایط دفاع از پایان نامه دانشجویان مقاطع دکتری حرفه ای و تحصیالت تکمیلی

شرایط دفاع

رشته

مااه -1دانشههجویان مقههاکت دک ههرا حرفههه ا (پزشههکی – داروسههاز  ) 1 -1 -ارسال مقاله( )Submissionاز پایان نامه حداکثر نمره تا 81

دندانپزشکی)  -دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوس ه

 )8-8-8ارائه خالصه مقاله از غیرپایان نامه 0/ 52
 )8-8-5ارائه خالصه مقاله از پایان نامه 0/ 2
 )8-8-3پذیرش یا چاپ مقاله از غیرپایان نامه 8
تذکر :دانشجو فقط می تواند یکی از موارد فوق را ارائه نموده تا بهه سهق
حداکثر نمره اضافه شود.
 ) 1 -2پذیرش یا چاپ مقاله از پایان نامه در مجالت نمایه شده در
 PubMed: Medline ، ISI: WOSو یا  Scopusحهداکثر نمهره تها
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 ) 1 -3پذیرش یا چاپ مقاله از پایان نامه در مجالت غیر از مجالت نمایه
شده در بند  8-5حداکثر نمره تا 81

مه -2دس یاران تخصصی بالینی پزشکی

 submission ) 2 -1با ارائه اصه مقالهه نمایهه شهده در مجلهه لمهی
پژوهشی

مه -3دس یاران فوق تخصصی بالینی پزشکی

 submission ) 3 -1با ارائه اصه مقالهه نمایهه شهده در مجلهه لمهی
پژوهشی

مه -4دس یاران دوره تخصصی رش ه داروساز بالینی

 ) 4 -1پذیرش یا چاپ یک مقاله نمایه شده در ISI

مه -5دانشجویان دوره دک ر تخصصی ()Ph.D.

 ) 5 -1پذیرش یا چاپ دو مقاله نمایهه شهده در  ISIیها  PubMedکهه
ترجیحاً یکی از مقاالت دارا  IF <8باشد.
تذکر :پذیرش یا چاپ یک مقاله به زبان انگلیسی در  Scopusمی توانهد
جایگزین یک مقاله نمایه شده در  ISIیا  PubMedشود.
 ) 5 -2پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجله دارا  IF <5باشد.

تبصر  : 1تمام مقاالت مواد  5تا  6می بایست حاص پایان نامه دانشجو باشد.
تبصر  : 2در حداق پنجاه درصد مقاالت ماده  2دانشجو باید نویسنده مسئول یا نفر اول باشد.

مه -6دانشجویان دوره دک ر تخصصی پژوهشی ()Ph.D.by Research

 ) 6 -1پذیرش چاپ چهار مقاله در  ISIیا  Medlineکه یکی از مقاالت
دارا  IF <8باشد.
تذکر :پهذیرش چهاپ دو مقالهه

لمهی پژوهشهی مهی توانهد جهایگزین

یک مقاله نمایه شده در  ISIیا  Medlineشود.
 ) 6 -2یا پذیرش چاپ دو مقاله در  ISIیا  Medlineهمراه با یک مقاله
دارا  IF <5باشد.
تبصر  : 3حداکثر پنجاه درصد مقاالت ماده  6می تواند بصورت لمی پژوهشی باشد.
تبصر  : 4در حداق هف اد و پنج درصد مقاالت ماده  6باید دانشجو نویسنده مسئول یا نفر اول باشد.
تبصر  : 5دو مورد از مقاالت ماده  6می تواند مقاله مرور در زمینه تخصصی پژوهشی دانشجو باشد.
این آئین نامه در  6ماده و  2تبصره و  3تذکر در شانزدهمین جلسه شورا تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشگاه لوم پزشکی و خدمات بهداشه ی درمهانی مازنهدران
مورخ  10/80/81به تصویب رسید و از اول مهرماه  8318در تمامی دا نشکده ها تابعه دانشگاه الزم االجراء است و در جلسهات مهورخ  15/03/81و  13/01/56و
 19/05/53و  12/05/51بازنگر و اصالح گردید .

