داشتن شرایط آموزشی اخذ رساله
-گذارندن حداقل واحدهاي آموزشي
-زمان ارائه موضوع رساله تا پايان ترم اول ميباشد .بديهي است تصويب پروپوزال پس از احراز شرايط الزم انجام خواهد شد
 :-تصويب پروپوزال منوط به گذراندن امتحان جامع ،کسب حداقل معدل  16و نداشتن نمره پايين تر از  14ميباشد

تعیین استادان راهنما و مشاور
 -استاد راهنما بايد داراي مدرک دکتري با حداقل مرتبه استادياري يا داراي دکتري با مجوز رسمي از سازمان مرکزي باشد.
 -استاد راهنما بايد ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو را داشته باشد.

 -در موارد خاص که وجود استاد راهنماي دوم به تاييد گروه ضروري تشخيص داده شود ،استاد راهنماي دوم بر اساس آيين نامهه
استاد راهنماي مشترک انتخاب ميشود.
 -استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد شوراي تخصصي گروه تعيين ميشود.

 -استاد مشاور بايد حداقل داراي مدرک دکتري باشد
 -چنانچه استاد راهنما يا مشاور خارج از دانشگاه باشند ارائه حکم کارگزيني آنها الزامي است.

تعیین و ثبت موضوع رساله
 -انتخاب موضوع رساله با هماهنگي استاد راهنما مي باشد و موضوع رساله بايستي غير تکراري ،نو و بهروز باشد
-بررسي عدم تکراري بودن موضوع رساله توسط استاد راهنما
 -بررسي موضوع رساله در سايت  /http://www.irandoc.ac.irتوسط مدير گروه
-عنوان رساله ميبايست مختصر ،رسا و جامع باشد.

-موضوع رساله بايد با رشته تحصيلي دانشجو و تخصص استادان راهنما مرتبط باشد.
 -انتخاب پروژههاي تحقيقاتي سازمانهاي ديگر به عنوان موضوع پايان نامه در اولويت ميباشد.

 -تقويم انجام امور پژوهشي دانشجويان دوره دکتري تخصصي به شرح زير است.
زمان ارائه

زمان تصويب

زمان ارائه

زمان تصويب

مدت مجاز انجام

زمان تصويب

زمان طرح در

موضوع

موضوع

پروپوزال

پروپوزال

اصالحات پروپوزال

شوراي دانشکده

شوراي دانشگاه

تا پايان

تا پايان

تا پايان

تا پايان ترم

حداکثر دو هفته

بعد از انجام

اولين جلسه بعد

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

چهارم و قبولي

بعد از تصويب

کامل اصالحات

از تصويب شوراي

در آزمون جامع

دانشکده

 -پيگيري کليه امور مربوط به ثبت تا تصويب نهايي در سامانه مذکور به عهده دانشجو ميباشدو تبعات آموزشي و سنواتي ناشي از
عدم رعايت اين زمان بندي بر عهده دانشجو خواهد بود و به درخواستهاي خارج از تقويم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان اجرای رساله
 -زمان شروع پايان نامه از زمان تصويب نهايي و اخذ کد  14رقمي سازمان مرکزي است.
-حداقل زمان اجراي پايان نامه يک سال از زمان تصويب نهايي (اخذ کد) ميباشد.
 -حداکثر زمان اجراي رساله تا پايان سنوات مجاز دانشجو بوده و پس از آن نياز به درخواست تمديد سنوات آموزشي دارد.

 -در طول مدت اجراي پايان نامه الزم است گزاراشهاي ماهانه در سامانه پروپوزال ثبت يا به پژوهش دانشکده ارسال شود.

شرایط دفاع
 -گذشت حداقل زمان يک سال از تاريخ تصويب نهايي پروپوزال و اخذ کد  14رقمي سازمان مرکزي
 -داشتن شروط آموزشي مورد تاييد دانشکده شامل :گذراندن کليه واحدهاي درسي با حداقل معدل 14
 -تاييد رساله از لحاظ اصول علمي روش تحقيق و قوانين و مقررات و آيين نامههاي نگارش پايان نامه توسط استاد راهنما ،مشاور و
مدير گروه
 -رعايت دستورالعمل مربوط به نحوه نگارش پايان نامه قابل دسترس بر روي سايت دانشگاه
-دانشجويان دکتري تخصصي رشته هاي غير علوم انساني و هنر بايد براي دفاع از رساله دکتري تخصصي خود پذيرش(پذيرش
چاپ مشخص) حداقل يک مقاله با نمايه بين المللي  ISIارائه دهند
 -دانشجويان دکتري تخصصي علوم انساني و هنر بايد براي دفاع از رساله دکتري تخصصي خود پذيرش (پذيرش چاپ مشخص)
يا چاپ حداقل يک مقاله  ISIيا علمي -پژوهشي مورد تاييد وزارتين ارائه دهند.
 -برخي از رشتههاي علوم انساني مانند مديريت بازرگاني ،مديريت مالي ،حسهابداري ،اقتصهاد ،روانشناسهي بهاليني و  ...کهه امکهان
پذيرش مقاله  ISIدر اين رشته ها وجود دارد ،الزم است يک مقاله  ISIبه تشخيص شوراي پژوهش و فناوري واحد ارائه کنند.
 -براي تسويه حساب الزم است افزون بر مقاله دفاع ،پذيرش (پذيرش چاپ مشخص) يا چاپ يک مقاله ISIيها علمهي-پژوهشهي
وزارتين يا بين المللي معتبر غير  ISIيا )  ISCانتشار يافته در ايران( نيز ارائه شود
 -يک نمره از بيست نمره رساله دکتري تخصصي به مقاله دوم با نمايه بين المللي  ISIيا علمي -پژوهشي وزارتين يا ثبت اختراع يا
اثر بديع هنري مستخرج از رساله اختصاص دارد که با نظر شوراي گروه تخصصي و شوراي تحصيالت تکميلي يا شهوراي پهژوهش و
فناوري واحد مطابق فرم شماره  6اختصاص مييابد .در صورت برآورده نشدن يکي از موارد ظرف مدت سه ماه پس از دفهاع ،رسهاله
دانشجو از نظر کيفيت حداکثر عالي و از نظر کمي حداکثر نمره نوزده ارزيابي شده و مطابق فرم شماره  7عمل ميشود .بديهي اسهت
در اين شرايط تسويه حساب دانشجو همچنان مشروط به ارائه پذيرش يا چاپ مقاله دوم ميباشد.
 -د ر صورت داشتن مقاله سوم و بيشتر از رساله يا اثر بديع هنري يا ثبت اختراعي )در خصوص اختراع ،شيوه آدرس دهي و سههم

دانشگاه ميبايست در گواهي اختراع رعايت شود( که به تاييد سازمان پهژوهش ههاي علمهي و صهنعتي ايهران رسهيده باشهد ،تها يهک
نمره )مطابق فرم شماره ( به نمره رساله دانشجويان دکتري تخصصي اضافه ميشود
-در صورتيکه رساله شرايط تبديل شدن به کتاب را داشته باشد ،دانشجويان ميتواننهد بها مراجعهه بهه اداره انتشهارات دانشهگاه از
شرايط و تسهيالت تبديل رساله به کتاب و تاليف کتاب اطالع حاصل نمايند

مدارک مورد نیاز جهت درخواست دفاع
 -دو نسخه پرينت رساله مورد تاييد استاد راهنما ،مشاور و مدير پژوهشي دانشکده .شامل :صفحه عنوان فارسهي و التهين ،چکيهده
فارسي و التين ،فهرست مطالب ،جداول ،نمودارها  ،اشکال و نقشهها ،فهرست منابع و فصول پايان نامه شامل کليات تحقيهق ،پيشهينه
تحقيق ،مواد و روش تحقيق ،نتايج و پيشنهادات تحقيق در پايان نامه ارائه شده بايد وجود داشته باشد .

 -تکميل فرم تاييد رساله و تقاضاي تشکيل جلسه دفهاع عنهوان منهدرج در فهرم تقاضهاي دفهاع ميبايسهت دقيقهان منطبهق بها عنهوان
پروپوزال مصوب در شوراي پژوهشي دانشگاه باشد و هر گونه تغيير بايد طي درخواستي جداگانه به تاييد استاد راهنما ،مدير گهروه،
مدير پژوهشي دانشکده و نهايتا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده باشد.

 -الزم است فرم تعهدنامه مندرج در صفحه دوم فرم تقاضاي دفاع توسط دانشجو و در صفحه سوم توسط اسهاتيد راهنمها و مشهاور
تکميل و امضا گردد.
 -اطالعههات فههرم بايسههتي کههامال خوانهها ،بههدون خههط خههوردگي و بههه ترتيبههي کههه در فههرم آمههده ،تکميههل ،مهههر و امضهها گههردد.

 -آپلود چکيده فارسي رساله داراي حداکثر تا  400کلمه و مورد تاييد استاد راهنما در سامانه ثبهت پروپهوزال ،چکيهده ارسهالي در
سايت کدينگ پايان نامه هاي سازمان مرکزي درج خواهد شد ،لذا مسئوليت هرگونه درج اطالعات ناقص و غلهط بهر عههده دانشهجو
خواهد بود.

 -ارائه مستندات مربوط به پذيرش يا چاپ مقاله ،مقاالتي که پذيرش آنها به صورت پسهت الکترونيهک ميباشهد الزم اسهت ايميهل
پذيرش مقاله خود را يک هفته قبل از ارائه به معاونت پژوهش و فناوري ارسال نمايند.

 -همچنين مقاله چاپ شده يا نامه پذيرش چاپ يا ايميلي از مجله مبني بر پذيرش مقاله) پرينهت گرفتهه شهود (و بها امضهاي اسهتاد
راهنما و مدير پژوهشي دانشکده تاييد گردد و سپس به همراه مستندات مربوط به معاونت پژوهشي ارسال گردد.

-در مورد مقاالتي که داراي ايميل پذيرش چاپ مقاله مي باشند ،تنها ايميلي قابل قبول ميباشد که از مجله به نويسنده مسئول مقاله
فرستاده شده باشد و در صورتيکه ايميل از موسسه خاصي باشد قابل قبول نميباشد.
-در مورد نامههاي پذيرش چاپ مقاالت ،منظور نامهاي است که مشخص کرده باشد در چه شمارهاي از مجله ،مقاله چاپ ميشود .

-توصيه بر اين است که از ارسال مقاله به مجالتي که بابت انتشار مقاله هزينه دريافت ميکنند خودداري شود و در صورتيکه مقالهه
به اين مجالت ارسال شد ،دانشجويان ميبايست مستندات مربوط به پرداخت هزينه انتشار مقاله به همهراه تاييديهه مجلهه مبنهي بهر
پرداخت هزينه انتشار و نامه پذيرش چاپ مقاله را به معاونت پژوهشي ارائه نماينهد )شهايان ککهر اسهت تمهامي مسهتندات مهذکور
ميبايست توسط امضاي استاد راهنما و مدير پژوهشي دانشکده به همراه مهر دانشکده تاييد گردد
-عالوه بر پذيرش مقاله اول مطابق بخشنامه شهماره 73 /352681مهور  1392 /10/ 22سهازمان مرکهزي ارائهه گهواهي اعهالم

وصول مقاله دوم توسط مجله با شرايط مذکور نيز ضروري است .مقاالت ارسال شده الزم است مستخرج از رساله بوده و در مجهالت
تخصصي مرتبط با رشته که مورد تاييد کميته تخصصي گروه /شوراي پژوهشي دانشکده باشند ،اخذ پذيرش نموده باشد .لذا مقاالتي
که از مجالت عمومي ( با هر رتبهاي که باشند) پذيرش اخذ نمايند ،قابل قبول نخواهند بود
 -آپلود چکيده مقاله در سايت
-مقاله هاي مستخرج از رسالههاي دکتري در صورتي که در نشريات نا معتبر و در مجالت غير تخصصي رشهته پهذيرش يها چهاپ
شوند ،مشمول دريافت نمره ،مجوز دفاع ،تسويه حساب و جايزه نميشوند
 -هماهنگي با مدير گروه و مدير پژوهشي دانشکده در خصوص تعيين ساعت و زمان دفاع و انتخاب محل دفهاع و ديگهر امکانهات
مورد نياز
-پيگيري ارسال صورتجلسه دفاع به دانشکده

نحوه ارزشیابی رساله
 -ارزشيابي رساله در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران ،متشکل از استاد راهنما ،استاد مشاور و حداقل يک نفر نماينده کميته
تحصيالت تکميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج موسسه صورت ميگيرد.

 -رساله توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمرهاي تعلق ميگيرد و اين نمره در ميانگين کل نمرات
دانشجو محاسبه ميشود.

سطح

عالي

بسيار خوب

خوب

قابل قبول

غيرقابل قبول

نمره

 19تا 20

 17تا 18/99

 16تا 16/99

 15تا 15/99

نمره کمتر از 15

روز دفاع از رساله
 -هماهنگي با دانشکده در خصوص مکان و زمان دقيق برگزاري جلسه دفاع
 -هماهنگي با اساتيد راهنما و مشاور در خصوص چگونگي ارائه رساله و حضور در جلسه
-رعايت وقت در نظر گرفته شده براي ارائه رساله
تذکر :انجام هر گونه پذيرايي يا تشريفات خارج از عرف براي جلسه دفاع ممنوع ميباشد

پس از دفاع
 -تحويل گزارش نهايي صحافي شده و مورد تاييد کميته داوري به کتابخانهه و اسهاتيد راهنمها و مشهاور تکميهل فرمههاي واگهذاري
حقوق ،تعهد اصالت پايان نامه و منشور اخالق پژوهش و گنجاندن آن در پايان نامه صحافي شده.

 -در صورتي که رساله از نظر هيات داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو ميتواند در مدتي که از حداکثر مدت مجهاز
تحصيل وي تجاوز نکند پايان نامه خود را کامل و بار ديگر در زماني کهه هيهات داوران تعيهين مهي کننهد از آن دفهاع نمايهد .در ايهن

شرايط دانشجو موظف به ثبت نام درس پايان نامه در نيمسال جديد ميباشد و چنانچه سنوات وي تمهام شهده باشهد قبهل از ثبهت نهام
درس پايان نامه موظف به تمديد سنوات خود از طريق حوزه معاونت آموزشي ميباشد .دانشجوياني که در فرصت تعيين شده نتوانند
از پايان نامه خود با موفقيت دفاع کنند از تحصيل محروم شده و مدرکي دريافت نميکند.

-انجام اصالحات مورد نظر هيات داوران و تاييد اصالحات انجام شده توسط اين هيأت
-صحافي رساله طبق فرمت خواسته شده دانشگاه

نکات کلیدی
-منظور از تاريخ تصويب نهايي پروپوزال تاريخ دريافت کد  14رقمي سازمان مرکزي ميباشد.

 -دانشجو پس از انتخاب رساله ،تا زماني که آن را به پايان نرسانده موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد
نيز براي آن ثبت نام نمايد .

 -مقاله هايي که در آنها شيوه آدرس دهي مورد تاييد دانشگاه رعايت نشده باشد و در مجالت تخصصي رشته چاپ نشده باشند،
مشمول دريافت نمره و جايزه نميگردند و براي دفاع و تسويه حساب دانشجويان پذيرفته نخواهند شد.
 -در خصوص نوشتن کلمه خرم آباد در مقاالت التين ،دقت شود نجف آباد يک کلمه ميباشد و بايد بدون فاصله نوشته شود:

صحيح ) : Khorramabadغلط : Khoramabadيا  Abad Khorramيا  ( Khorram Abadبا توجه به اينکه آئين نامههاي
موجود در خصوص امور تحصيالت تکميلي ممکن است ،از سوي سازمان مرکزي دانشگاه و شوراي پژوهشي واحد تغيير پيدا کند،
لذا دانشجويان ميبايست براي انجام امور خود ،وب سايت امور پايان نامه ها  /رساله دانشگاه را مد نظر قرار دهند

آماده سازی مقاله و انتخاب مجله
 -در مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ،نويسنده اول دانشجو و به نام واحد خرم آباد است.

 -عهده دار مکاتبات يا نويسنده مسئول در مقاله استاد راهنما ميباشد
* به مقاالتي امتياز تعلق ميگيرد که مستخرج از پايان نامه بوده و آدرس نويسنده اول و نويسنده مسئول در مقاله به نام
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد باشند و در مواردي که استاد راهنما عضو هيأت علمي مدعو از ساير دانشگاهها يا
موسسات علمي-پژوهشي ميباشد و نقش عهده دار مکاتبات را نيز دارد ،ککر آدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد
در کنار آدرس محل خدمت خود الزامي ميباشد (داراي دو آدرس)
به طور مثال :

عنوان مقاله :بررسي اثرات ضدميکروبي نانوکرات نقره توليد شده از عصاره مريم گلي بر باکتري اشريشيا کالي
نام دانشجو :زهرا نعمتي ،نام استاد راهنما :حمزه اميري (به طور مثال ايشان عضو هيأت علمي واحد خرمآباد نميباشد(

نام استاد مشاور :بهروز دوستي
در اينصورت آدرس دهي به شيوه زير انجام ميشود:

بررسي اثرات ضدميکروبي نانوکرات نقره توليد شده از عصاره مريم گلي بر باکتري اشريشيا کالي
زهرا نعمتي- 1حمزه

اميري 2و 3

–بهروز

دوستي1

 -1گروه زيست شناسي ،واحد خرم آباد  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خرم آباد  ،ايران
 -2گروه زيست شناسي  ،واحد خرم آباد  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خرم آباد  ،ايران(* :نويسنده مسئول
)Amiri_h_Lu@yahoo.com
 -3گروه زيست شناسي ،دانشگاه لرستان ،ايران.

 -دانشجو موظف است فقط نشاني واحد خرم آباد را در مقاله ککر نمايد
 -نحوه درج نام واحد دانشگاه آزاد اسالمي ميبايست مطابق با بخشنامه باشد.
*نحوه آدرس دهي براي مقاالت در دانشکدههاي مختلف به شرح جدول پيوست است.

*در ککر آدرس نويسندگان در مقاالت نيازي به نوشتن سمت و پيشوندهايي مثل دکتر ،مهندس ،استاد ،عضو هيأت
علمي و  ...نميباشد و تنها نام و نام خانوادگي نويسندگان با ککر آدرس محل خدمت کافي ميباشد (مانند مثال باال(

 -تنها نام دانشجو ،اساتيد راهنما و مشاور در مقاله ميبايست ککر گردد ،در صورتيکه نام استاد راهنما در مقاله ککر
نگردد امتيازي به مقاله تعلق نميگيرد .همچنين در مورد مشاور ،اگر رساله داراي استاد مشاور ميباشد ،ککر نام مشاور در
مقاله الزامي ميباشد.

 -در مورد آن دسته از رساله هاي دکتري که از اعضاي هيات علمي دانشگاهها ،موسسات و مراکز پژوهشي معتبر
رسمي) به غير از استاد راهنما و مشاور ( استفاده ميشود تصميم در خصوص درج نام اين افراد در مقاله هاي مستخرج به
عهده استاد راهنما است .اما قبل از ارسال مقاله و برگزاري جلسه دفاع الزم است مجوز اين موضوع از معاونت پژوهش و
فناوري واحد اخذ شود.

 -پيش از ارائه مقاله به مجالت جهت چاپ الزم است اعتبار مجله توسط مهدير پژوهشهي دانشهکده مهورد بررسهي قهرار
گيرد و حتما ميبايست مقاله به مجالت تخصصي رشته ارسال شود .مجله انتخهابي نبايهد در ليسهت مجهالت نهامعتبر وزارت
علوم ،سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي و ليست اعالم شده توسط معاونت پژوهش و فناوري واحد باشد.
-مقاله ميبايست به کمک استاد راهنما تهيه و مقاله ارسال شده به مجله بايد به تاييد استاد راهنما رسيده باشد.

 -الزم به ککر است مقاالت مستخرج از رساله که به صورت متن کامل در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي بهه چهاپ
برسند مشمول دريافت جايزه مقاالت ميگردند
*براي اطالعات بيشتر از نحوه جوايز مربوط به مقاالت و توضيحات بيشتر به آدرس زير مراجعه فرماييد:
وب سايت دانشگاه

پژوهش

بخشنامه ها

تشويق مقاالت

 -با توجه به اهميت شناسايي درست مجله و چاپ مقاالت در مجالت معتبر چند توصيه براي يافتن مجله مناسب و

پرهيز از ارسال مقاله به مجالت نا معتبر ککر ميگردد:
 -استفاده از مجالت تخصصي براي چاپ مقاالت ،مجالتي که در زمينههاي مختلف مقاله چاپ ميکنند (به طور مثال
مجلههاي که تاريخ ،جغرافيا ،علوم اجتماعي ،ادبيات و  ...مقاله چاپ ميکند) از نظر دانشگاه قابل قبول نميباشند و فقط
مجالتي قابل قبول ميباشند که تنها در زمينه تخصصي رشته مورد نظر مقاله چاپ ميکند )به طور مثال براي رشته عمران
مجلهاي که تنها در زمينه تخصصي عمران مقاله چاپ ميکند قابل قبول ميباشد(
 -انتخاب مجالتي که توسط ناشرين معروف چاپ مي شوند؛ مانند SCOPUS, WILEY, SPRINGER , SAGE,

 ELSEVIERو ...
 -استفاده از مجالتي که اعضاي هيات تحريريه معتبر دارند( با سرچ در گوگل براي مثال :مجله Academic Journal of

) Cancer Research (AJCRدر اولين رديف ليست سياه مجالت نا معتبر قرار دارد .هيأت تحريريه معتبر وجود ندارد،
سردبير داراي تخصص نا مرتبطي با مجله تخصصي است.
 -مجالتي که فرايند داوري آنها از نظر زماني معقول باشد؛ (حد اقل  1 -2ماه(

 -مجالتي که مطالب تخصصي و همگون در يک حوزه چاپ ميکنند نه انبوهي از مقاالت نا همگون و در چند زمينه
 -ايندکس شدن معتبر مجله در پايگاههاي معتبر مانند  ISIو  Scopusو ...
 -اطمينان از تقلبي نبودن سايت مجله:

مجله هاي جعلي مجله هايي هستند که با نام و اعتبار برخي مجله هاي معتبر کار ميکنند ولي در واقع ارتباطي با آن مجله
ها ندارند .عمدتان افراد سودجو به سراغ مجلههايي ميروند که به صورت فيزيکي چاپ ميشوند .اين افراد با ساخت يک
وب سايت با نام و مشخصات مجله اصلي شروع به کالهبرداري از محققين نموده و با دريافت مبالغ باال مقاالت را چاپ
ميکنند  .متاسفانه در سالهاي اخير حجم زيادي از مقاالت چاپ شده در اين مجلههاي جعلي ) (Fakeو به سرقت رفته
)(journals Hijackedبه ايرانيان تعلق دارد
 -يکي از روش هايي که سايت واقعي مجله را به نويسنده نشان ميدهد ،مشهاهده آدرس دفتهر مجلهه و لينهک اصهلي وب
سايت مجله است که معموالن در سايت تامسون رويترز قابل رؤيت ميباشد ( ) com.thomsonreuters.science//:httpو در
بيشتر موارد فعال است ،برخي مواقع بنا به داليلي از جمله الکترونيکي نبودن مجله ،اين لينک فعال نبهوده و همهين مسهئله
مورد توجه سود جويان قرار گرفته و عامل ايجاد سايت تقلبي به نام و شماره  ISSNهمين مجله ميشود.
-

ليست برخي از مجالت تخصصي رشتهها توسط معاونت پژوهشي دانشگاه به دانشکدهها معرفي شده ،در صورت نياز

به مشاوره براي انتخاب مجله معتبر ،به مدير پژوهشي دانشکده خود مراجعه نماييد.

-هشدار
با توجه به روند رو به رشد دانشجويان تحصيالت تکميلي در کشور برخي موسسات سودجو چاپ مقالهه بوجهود آمهده انهد
که تنها بحث تجاري و کالهبرداري دارند و از دانشجويان هزينه گزاف دريافت ميکننهد و مقهاالت آنهها را بها اسهم مجلهه

تخصصي در مجالت نا معتبر و فاقد ارزش علمي چاپ ميکنند براي کسي که آشنا و آگاه بهه موضهوع باشهد ،ههيو لزومهي
ندارد که دليل بياوريم که موسسهاي که تضمين چاپ ميدهد متقلب است .اگر ميخواهيد داليل زير بهه شهما کمهک ميکنهد
عمق اين مطلب را درک کنيد:

 -چاپ يک مقاله در يک مجله معمولي هم نياز به داوري و مطرح شدن در هيات تحريريه و  ...دارد و بهه جهز مهواردي
که نويسنده سر شناس باشد و موضوع داغ ،پذيرش و چاپ مقاله نياز به زمهان دارد .چطهور ممکهن اسهت کهه مجلهه ههاي
معتبر که مقالههاي زيادي هم دريافت ميکند ،ظرف چند هفته پذيرش بدهد؟ توجه بفرماييد که اکثر گزارشهاي تقلب که
به نويسنده اين مطالب رسيده است حاکي از آن است که مقاله پس از يک دوره کوتاه و بدون هيو نامه از طهرف داوران و
حتي نياز به بازبيني و توضيح ،مقاله اش پذيرش ميگيرد.

موسسهاي که متقلب است ،مقاله را از شما ميگيرد و ديگر به شما کاري ندارد و بعد از مدتي ،نامههاي بهه شهما ميدههد کهه
نشان ميدهد مقاله پذيرفته شده است .مگر ميشود نويسنده مسئول در جريان اتفاقات و اصالحات درخواستي نباشد؟ مگر
ميشود مقاله هيو باز بيني نخواهد؟ چه موسسه هاي پاسخ همه سواالت داوران را در همه زمينهها دارد؟
مساله ديگر اين است که به نويسنده وعده چاپ ميدهند ولي مجلهه واقعها معتبهر نيسهت يها اينکهه کهامال تقلبهي اسهت .بهه
عبارتي ،اينها مجله نيستند ،بلکه وب سايتهاي تقلبي درست شده براي مجالت واقعي بهه ويهژه مجهالت ISIهسهتند .يعنهي
يک کپي از وب سايت يک مجله واقعي را به صورت مجازي و تقلبي درست کردهاند و شما فکر ميکنيد مقالهتان پذيرفتهه
شده ،در حالي که مقاله شما فقط در يک وب سايت تقلبي منتشر شده است.

يک راه ديگر براي تقلب اين است که مقاله شما در يک شماره ويژه به چاپ برسد .يعني ممکن است مجلههاي که به شما
معرفي ميشود واقعي باشد ولي مقاله شما در شماره ويژه( ) Issue Specialچاپ شود و به همين دليل هيو امتيازي بهه آن
تعلق نگيرد .نمونهاي از مجله تقلبي:

مجله  Review GMPفقط در زمينه قوانين توليد دارو يعني قوانين  GMPمقاله چاپ ميکند ،ولي مجلهه تقلبهي بها همهين
اسم در همه زمينهها از جمله روانشناسي مقاله ميگيرد! آن هم با ادعاي  ISIبودن! با مشاهده انبوه مقاالت شماره آخر اين
مجله که تقريبا همه مقاالت آن از ايران است متوجه عمق فاجعه ميشويد .لينک مقاالت شهماره آخهر آن بها تعهداد زيهادي
مقاله از ايران!!
http://www.euromed.uk.com/archive-2015s
لينک مجله واقعي:
http://www.industrialpharmacy.eu/publications/journals/197-gmp-review

لذا به دانشجويان گرامي اکيد نا توصيه ميشهود از ارسهال مقهاالت خهود بهه ايهن موسسهات و پرداخهت هزينههههاي گهزاف
خودداري نمايند و با کمک استاد راهنماي خود مقاله را تنظيم نمايند و با کمک ايشهان بهه مجلهه تخصصهي ارسهال نماينهد
(شايان ککر است يکي از وظايف اساتيد راهنما در بحث راهنمايي پايان نامهه  /رسهاله ،راهنمهايي و کمهک بهه دانشهجو در
امرنوشتن مقاله و ارسال آن به مجله تخصصي ميباشد(

جدول پیوست شیوه صحیح آدرس دهی

:مثال
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