
 

 

 
 باسمه تعالی

 

 توسط دانشجویان همقالانتشار  راهنمای

 المللی ارس دانشگاه تهرانپردیس بین

 

 به توجه با، چاپ مقاله/مقاالت در نشریات معتبر داخلی و خارجی فرایند سازی یکپارچه و ساماندهی منظور به

نامه آموزشی آیین ۱۹ اجرای مادهه منظور بقاله م انتشار راهنمای، دانشگاه تهران استانداردهای و هانامهآیین

ریزی آموزشی شورای عالی برنامه ۲۴/۱۱/۱۳۹۴به تاریخ  ۸۷۱، مصوب جلسه (Ph.Dدوره دکتری تخصصی )

 .، به شرح ذیل تنظیم شده است۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 است. الزامیبرای پذیرش مقاله/مقاالت دانشجویان، به عنوان یکی از مجوزهای دفاع از رساله نکات مندرج رعایت 

)در  ی دومراهنما استاد راهنمای دانشگاه تهران، استادنویسندگان، به ترتیب دانشجو و پس از آن نام  .۱ماده 

، دانشگاه تهراننوشته شود. استاد راهنمای صورت وجود( )در مشاور  استادان /استادو وجود( صورت 

 به عنوان نویسنده مسؤول مشخص شود.

است. درج نشانی الکترونیک  مسؤول هولیت مقاله با نویسندؤمقاله و تمام مکاتبات و مس هارائتبصره: 

 .اختصاص دارد ه مسؤولدر پایین صفحۀ اصلی مقاله فقط به نویسنددانشگاه تهران 

د عنوان شغلی نت علمی دانشگاه تهران باشأز اعضای هیدر صورتی که استاد/ استادان راهنما و مشاور ا. ۲ماده 

 :فارسی به صورتایشان در مقاالت 

 المللی ارس دانشگاه تهرانپردیس بین دعوت علمی مأعضو هی

 :در مقاالت انگلیسی به صورت و

Aras International Campus, University of Tehran 

 .شودنوشته 

عنوان  ،دندانشگاه تهران نباشت علمی أدر صورتی که استاد/استادان راهنما )دوم( و مشاور از اعضای هی

 :شغلی ایشان در مقاالت فارسی به صورت

 المللی ارس دانشگاه تهرانپردیس بین دعوت علمی مأعضو هی

 .نوشته شود

                                                           
و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از دانشجو پس از تدوین رساله، به شرط کفایت دستاوردهای علمی »ـ ۱۹. ماده  ۱

 «.رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند



 

( دانشگاه تهران Emailمنوط به استفاده از آدرس الکترونیکی ) اعتبار مقالهتهران،  مطابق ضوابط دانشگاه .۳ماده 

... و  yahoo ،gmailهای دیگر از قبیل و در صورت معرفی آدرس استدر مکاتبات مربوط به چاپ مقاله 

 .پذیرفته نخواهد شدتهران، مقاله چاپ شده برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 :دانشجو در حال تحصیل در مقاالت فارسی به صورتعنوان . ۴ماده 

 المللی ارس دانشگاه تهرانپردیس بینرشته .........................  ......................دوره دانشجوی 

 ت:به صور و در مقاالت انگلیسی

 (M.Sc. or  Ph.D) student in   ........ at Aras International Campus, University of Tehran 

 .نوشته شود

دارای کنند و فعالیت میبه منظور سودجویی و کسب منافع مادی  ینشریاتکه در حال حاضر  نظر به این .۵ه ماد

تحت عنوان لیست  اوریو اسامی آنها نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن نیستندکیفیت علمی معتبر 

آخرین لیست اعالم شده نشریه/نشریات، قبل از ارسال مقاله به  شودمیاست، توصیه سیاه اعالم شده 

مقاله اقدام اطمینان از اعتبار علمی مجله، نسبت به ارسال حصول مطالعه و پس از متبوع  توسط وزارت

 یهی است مقاالت چاپ شده در نشریات نامعتبر پذیرفته نخواهد شد.بد. شود

المللی به سایت حوزه معاونت پژوهشی نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و بینبرای کسب اطالع از اعتبار 

 شود.، در پایان هر ماه به روزرسانی میمورد نظر فهرست به نشانی ذیل مراجعه شود. ،انشگاه تهراند

 
http://research.ut.ac.ir معاونت علم سنجی/نشریات/معاونت پژوهشی دانشگاه/اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی/ حوزه/  

 

 اداره پژوهشی

 المللی ارس دانشگاه تهرانپردیس بین
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