« لزوم ارائه و چاپ مقاله دکتری قبل از دفاع رساله »
 2بخشنامه

 -1بخشنامه شماره  16311مورخ  33/5/22مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
به استناد ماده  2آیین نامه دوره دکتری و نیز صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ
 ،1332/1/22مبنی بر لزوم چاپ حداقل "یک مقاله" برای دانشجویان دکتری ورودی با شیوه
آموزشی و پژوهشی و نیز "دو مقاله" برای دانشجویان ورودی با شیوه پژوهشی در مجالت علمی -
پژوهشی دارای نمایه معتبر بینالمللی ،به شرح زیر موارد مصوب اعالم میگردد:
الف) -مقاله الزاماً در راستای پروپزال و رساله دانشجو و با آدرس و نام دانشگاه قم چاپ شده باشد.
ب) -ارایه مقاله چاپ شده (یا چاپ الکترونیکی) قبل از دفاع رساله الزامی است.
ج) -در موارد خاص؛ شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه میتواند با اخذ تعهدنامه از دانشجو با تأیید
استاد راهنما مجوز دفاع از رساله را صادر نماید.
تبصره :بدیهی است انجام مراحل فارغالتحصیلی این دسته از دانشجویان منوط به ارایه مقاله چاپ

شده با نام دانشگاه قم و ذکر عنوان "دانش آموخته دکتری دانشگاه قم" خواهد بود .بدیهی است
دانشجویان نمی توانند از عناوین دکتر ،هیأت علمی ،مدرس و  ..در عنوان یا ذیل مقاله استفاده
نمایند و ضمانت اجرای آن ،عدم صدور هر گونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی است.

 -2بخشنامه شماره  15155مورخ  33/7/13مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
طبق ماده  8آییننامه آموزشی دانشجویان دوره دکتری ورودی سال تحصیلی  7881و
 7888؛ ضروری است پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی
رساله ،چاپ حداقل "دو مقاله" در شیوه آموزشی – پژوهشی در مجالت علمی – پژوهشی معتبر و
دارای نمایه معتبر بینالمللی و ارائه اصل آن ،در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع نمایند و
نیز دانشجویان ورودی سال تحصیلی  7881به بعد ،چاپ حداقل "یک مقاله" به روش فوق الذکر
الزامی میباشد( .مقاله ارائه شده باید مستخرج از رساله باشد)
بدیهی است در صورت عدم وجود شرایط مذکور ،دانشجو نمیتواند از رساله تحصیلی خود دفاع
نماید.

