
 کاربرگ اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی

 معیارهای اعتباربخشی و افزایش ظرفیت پذیرش دوره دکتری تخصصی پژوهشی

 

  معیارهای اعتباربخشی )دریافت مجوز پذیرش دانشجو( و یا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری

تخصصی پژوهشی جهت مراکز تحقیقاتی متقاضی این دانشگاه در شورای تحصیالت تکمیلی مراکز 

به شرح ذیل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. بدیهی است مراکز تحقیقات  24/10/92تحقیقاتی مورخ 

آیین نامه دوره دکتری  9قاضی عالوه بر موارد ذیل ملزم به دارابودن تمامی شرایط مندرج در ماده مت

 تخصصی پژوهشی )مندرج در صفحه دو( می باشند. 

 الف( دارا بودن موافقت قطعی و یا شرایط کسب موافقت قطعی 

  ب( دارا بودن امتیاز و رتبه قابل قبولی در ارزشیابی سال قبل از درخواست

سال قبل از درخواست با مرکز تحقیقات مربوطه به نحوی  2ج( همکاری اساتید راهنمای پیشنهادی طی 

مربوطه باشند و یا مجری دو پروژه  مرکز تحقیقات (affiliation) مقاله با وابستگی 2که دارای حداقل 

 تحقیقاتی مصوب شورای دانشگاه به نام مرکز تحقیقاتی مربوطه باشند.

ص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو جهت مراکزی که قبالً مجوز را اخذ نموده اند، کیفیت د( در خصو

 عملکرد مراکز در روند تربیت دانشجویان مد نظر قرار می گیرد. 

هـ( تأیید رسمی موارد ذیل توسط ریاست مرکز تحقیقات متقاضی )با توجه به ماده دو دستورالعمل اجرایی 

  دوره( 

 دجه تحقیقاتی و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و همچنین امکانات، تجهیزات و داشتن بو در اختیار

 فضای فیزیکی مناسب 

 داشتن طرح تحقیقاتی مصوب یا گرنت )بودجه تحقیقاتی( کافی جهت اجرای پایان نامه دانشجو 

  .)اعالم محل تأمین بودجه طرح )می تواند خارج از مرکز و یا دانشگاه باشد 

  تحقیقاتی دانشجو و بیان مسأله تحقیقاتی که در طول تحقیق به حل آن می پردازد.اعالم خط مشخص 

 اعالم پیش بینی دستاورد فعالیت چهارساله حاصل از انجام دوره تحصیلی توسط مرکز مربوطه 

 

 

 

 



 

 آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی  9ماده  -

 شرایط استاد راهنما 

استاد راهنمای جدید واجد شرایط ذیل فقط از اعضای هیأت علمی اصلی )تمام وقت یا نیمه وقت(  -1

 مراکز تحقیقاتی همان مؤسسه با حداقل مرتبه دانشیاری تعیین می گردد. 

 (Pubmed/ISI)مقاله ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی  6استاد راهنما می بایست حداقل  -2

و  10حداقل  h-index سال گذشته داشته باشد و دارای 2اول یا مسئول، در طول  به عنوان نویسنده

و  8حداقل  h-index باشد. )در مراکز تحقیقات دندانپزشکی Scopus باالت مطابق با نمایه بین المللی

 باالتر مورد قبول است(.

 ان نامه دانشجو باشد.استاد راهنما می بایست دارای اعتبار مالی پژوهش تحقیقاتی برای اجرای پای -3

 

 افزایش ظرفیت –مدارک الزم جهت اعتباربخشی 

   کاربرگ تکمیل شده 

 )حکم کارگزینی )دانشیار یا استاد تمام 

  ابالغ تمام یا نیمه وقتی اساتید )در صورتی که محل خدمت ایشان در حکم کارگزینی، مرکز تحقیقات

 مربوطه نباشد(.

 ( مقاله ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی  6مقاالتPubMed/ISI) به عنوان نویسنده اول )

 سال گذشته داشته باشد(. 2مسئول در طول 

  مستند ایندکس مقاالت درPubMed/ISI 

  )احکام و ابالغ های اساتید مشاور )استادیار یا باالتر 

  مستندh-index  اساتید راهنما 

 ط به همکاری استاد راهنما با مرکز مربوطه طی دو سال اخیر )مطابق بند ج از معیارهای مستندات مربو

 نیازبخشی(

  نامه ریاست مرکز با مضمون بند ه از معیارها 

  موافقت نامه قطعی مرکز 

 

 


