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 مقدمه:

حوزه پژوهش و فنآوری، مقاالت و اختراعات منتج از پایان نامه های فراگیران می باشد. با  یکی از ارکان مهم ارتقاء یک دانشگاه در

مواردی را  "توجه به اهمیت موضوع ارتقاء کمی و کیفی مقاالت )پایان نامه ها( و محل نمایه شدن آنها، هیأت رئیسه دانشگاه، قبال

جویی در هزینه ها، وضعیت فعلی و امکانات موجود و با توجه به  مصوب و ابالغ کرده است. در راستای اقتصاد مقاومتی، صرفه

حرکت دانشگاه به سمت دانشگاههای نسل سوم و در نظر گرفتن سهولت فارغ التحصیلی فراگیران دانشگاه، بازنگری مصوبات قبلی، 

 ضرورت دارد.

مه و ارائه مقاله، اختراع و محصول تجاری سازی  به به همین منظور شیوه نامه فارغ التحصیلی فراگیران دانشگاه، از منظر پایان نا

تفکیک هر دوره تحصیلی، توسط معاونت آموزشی دانشگاه طی جلسات متعددی با پیشکسوتان، مسؤلین و دست اندرکاران حوزه 

ابالغ  79اه ، در بهمن مجلسه هیأت رئیسه دانشگاه مرحله اول پس از تصویب در آموزش و پژوهش و فنآوری دانشگاه تدوین و در

به تصویب رسیده است و ابالغ می  97/9/77مورخ  رئیسه دانشگاه و در مرحله بعد پس از اصالحات نهایی در جلسه هیأت گردید

 و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد گردد.

 ضوابط کلی:

 عهدات قانونی است.اخذ دانشنامه )مدرک( جهت کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات وزارتی و گذراندن تشرط  -1

نسخه چاپ و صحافی شده )یکی به  9از نظر تعداد نسخ چاپی پایان نامه، برای کلیه فراگیران در هر مقطع تحصیلی، تحویل  -9

و  Word( حاوی فایل های CDراهنمای اول پایان نامه و دیگری به کتابخانه دانشکده مربوطه( کافی است . ارائه لوح فشرده ) استاد

PDF ده نهایی پایان نامه بجای پایان نامه چاپ و صحافی شده به بقیه اساتید )راهنما و مشاور پایان نامه(، الزامی است.  تصحیح ش 

نویسنده برای  دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Affiliation)مقاله ای با آدرس سازمانی/ پذیرش/ چاپ مقاله، از سابمیشنمنظور  -3

 پژوهشی )انگلیسی زبان( نمایه شده است. –ت معتبر علمی اول و یا نویسنده مسؤول، در مجال

ای، ضروری است، حتی اگر شرط دفاع/ فارغ  مقالههر / پذیرش/ چاپ ، جهت سابمیشنScopusنمایه شدن ژورنال در  -4

 مدنظر باشد.  ISI/PubMed/Medlineالتحصیلی فراگیر، نمایه شدن مقاله در نمایه های 

نمایه نمی شود، در پایان نامه های مربوط به  Scopusداد زیادی از مجالت حوزه دندان پزشکی در با توجه به اینکه تع تبصره :

   مدنظر می باشد. باالتر و Scopusدر نمایه های  / پذیرش/ چاپ مقالهدانشکده دندان پزشکی، سابمیشن
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باشد. فراگیر الزاماً  دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Affiliation)نام فراگیر باید بعنوان نویسنده اول تا سوم مقاله با آدرس سازمانی-5

 نویسنده مسؤول مقاله باشد. نمی تواند

 هر مقاله فقط برای یک نفر فراگیرکه حاصل پژوهش ایشان و نویسنده آن باشد، جهت فارغ التحصیلی مورد بررسی قرار می گیرد. -6

م می شود، ضمن در نظر گرفتن کلیه شروط پایان نامه مشترک شامل: در پایان نامه های مشترک که توسط دو فراگیر انجا تبصره:

تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای  (9نفر دانشجو، تناسب داشته باشد. 9حجم ، کیفیت و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد  (1

دو نگارش متفاوت از پایان نامه  (3شوند. باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار 

انجام گیرد، مقاله منتج از پایان نامه با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه، برای فارغ  التحصیلی هر دو نفر محسوب خواهد 

 شد.

ح پایان نامه ای، مقاله منتج از پایان نامه، عالوه بر ذکر شماره پژوهشیاری طر (Acknowledgements)در قسمت قدردانی  -9

 ذکر نام فراگیر و منتج بودن مقاله از پایان نامه، الزامی است.

هنگام ارسال مقاله باید دقت شود که مجله مورد نظر در زمان ارسال، در فهرست مجالت نامعتبر و جعلی  در -8

(http://blacklist.research.ac.ir) .نباشد 

العات و نتایج حاصل از پایان نامه، انتشار نتایج پژوهش میسر نباشد و یا پژوهش انجام در مواردی که به دلیل محرمانه بودن اط -7

شده منجر به ثبت اختراع شده باشد و یا به واسطه قرارداد ارتباط با صنعت مشتری خصوصی داشه باشد، به تأیید معاونت پژوهشی 

 لی فراگیر باشد.دانشگاه، می تواند جایگزین یک مقاله مورد نیاز جهت فارغ التحصی

 می باشد. Original articleمنظور از مقاله اصیل پژوهشی،  -11

در نظر گرفته  ISIمعادل نمایه  Emerging sources citation index (ESCI)مقاالت پذیرش یا چاپ شده در نمایه  -11

 ضروری است. Scopusمی شود. بدیهی است نمایه شدن ژورنال در 
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 شن مقاله منتج از پایان نامه توسط فراگیر، رعایت موارد و مراحل ذیل، ضروری است:در صورت سابمی -19

 برای درج منابع از یکی از نرم افزار های  مدیریت منابع )رفرانس نویسی( استفاده شود. الف: 

ام ارائه سابمیشن به استاد فراگیر باید مقاله و تأییدیه سابمیشن را به استاد راهنمای اول پایان نامه تحویل دهد. در هنگ ب: 

مقاله، اصل داده های خام )در قالب  نرم افزار های رفرانس نویسیو کتابخانه  Wordراهنمای اول، فراگیر باید عالوه بر فایل 

SPSS  و یاExcel) .و آنالیز داده ها را نیز تحویل دهد 

وزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده، مبنی بر منتج بودن مقاله و سابمیشن انجام شده باید توسط معاونت پژوهشی/ معاونت آم ج:

 آن از پایان نامه، تأیید شود.

 فصل اول: دکتری حرفه ای 
 : دکتری حرفه ای پزشکی عمومی: 1ماده 

محاسبه می  19است. در این صورت، نمره پایان نامه دانشجو از ضروری جهت فارغ التحصیلی، برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  -

 د.شو

 محاسبه می شود: 91در موارد ذیل نمره پایان نامه دانشجو از  :1تبصره  

قبل از فارغ التحصیلی، مقاله منتج از پایان نامه دانشجو چاپ/پذیرش شود )با تأیید داوران و معاونت پژوهشی دانشکده  الف:

 پزشکی(

یا کارشناسی ارشد آموزش  MPHان نامه دانشجو در دوره قبل از فارغ التحصیلی، در مقطع آموزشی مربوطه، مقاله منتج از پای ب:

 پزشکی چاپ/پذیرش شود )با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی(  

 درصد و باالتر( 91ثبت یک اختراع منتج از پایان نامه )با مالکیت  ج:

 یان نامه و حل یک معضل در معاونت مربوطه.ارائه تأییدیه یکی از معاونت های دانشگاه مبنی بر کاربردی بودن نتایج حاصل از پا د:
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 محاسبه می شود:  17در موارد ذیل نمره پایان نامه دانشجو از : 2تبصره

( "ضوابط کلی"تا قبل از فارغ التحصیلی، سابمیشن حداقل یک مقاله منتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  الف:

 نامه، معاون پژوهشی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی را ارائه نماید.    به تایید داور/ داوران پایان 

تا قبل از فارغ التحصیلی، در مقطع آموزشی مربوطه، حداقل یک مقاله غیر منتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در  ب:

معاون پژوهشی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده ( به چاپ رسانده باشد و مدارک آن مورد تأیید "ضوابط کلی"قسمت 

 پزشکی باشد. 

 محاسبه می گردد.  5/17در صورت داشتن شرایط بند الف و ب تبصره دو ، نمرع دانشجو از  ج:

شده در  درصورتی که قبل از دفاع از پایان نامه، پیش نویس مقاله به زبان انگلیسی، در قالب یکی از مجالت معتبر نمایه: 3تبصره 

پایگاه های بین المللی به استاد راهنما تحویل داده و با تایید داور/داوران پایان نامه، معاون پژوهشی گروه آموزشی و معاونت 

 محاسبه خواهد شد.     18پژوهشی دانشکده پزشکی، نمره پایان نامه از 

ایید داور/ داوران پایان نامه ومعاونت پژوهشی دانشکده در صورت ارائه مقاله چاپ/ پذیرش شده منتج از پایان نامه و ت :4تبصره

پزشکی مبنی بر منتج از پایان نامه بودن مقاله نیاز  به ارائه پایان نامه چاپ و صحافی شده نمی باشد وارائه لوح فشرده حاوی فایل 

 مقاله چاپ/ پذیرش شده، کافی است.

 Narrative review, Systematic review and)له مروری به جای مقاله اصیل، یک مقا دانشجو می تواند :5تبصره 

 Meta-analysis) :به شرط گذراندن و کسب گواهی یک دوره جامع تحقیق، سابمیت نماید که 

 .نمایه شده باشد Scopusالف( در نمایه 

 ب( دانشجو در آن مقاله نویسنده اول باشد.

 : دکتری حرفه ای دندانپزشکی : 2ماده 

محاسبه می  19صیلی، برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ضروری است. در این صورت، نمره پایان نامه دانشجو از جهت فارغ التح

 شود. 

 محاسبه می شود.  91در موارد ذیل نمره پایان نامه دانشجو از : 1تبصره 

ید داوران و معاونت پژوهشی دانشکده دندان قبل از فارغ التحصیلی، مقاله منتج از پایان نامه دانشجو چاپ / پذیرش شود )با تأی الف:

 پزشکی(  
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یا کارشناسی ارشد آموزش  MPHقبل از فارغ التحصیلی، در مقطع آموزشی مربوطه مقاله منتج از پایان نامه دانشجو در دوره  ب:

 پزشکی چاپ/پذیرش شود)با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده دندان پزشکی(

 درصد و باالتر(  91یان نامه )با مالکیتثبت یک اختراع منتج از پا ج:

 ارائه تأییدیه یکی از معاونت های دانشگاه مبنی بر کاربردی بودن نتایج حاصل از پایان نامه و حل یک معضل در معاونت مربوطه .  د:

 محاسبه می شود:  17در موارد ذیل نمره پایان نامه دانشجو از : 2تبصره 

( به "ضوابط کلی"سابمیشن حداقل یک مقاله منتج از پایان نامه)با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  تا قبل از فارغ التحصیلی، الف:

 تأیید داور/ داوران پایان نامه، معاون پژوهشی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده دندان پزشکی را ارائه نماید. 

یک مقاله غیر منتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در تا قبل از فارغ التحصیلی، در مقطع آموزشی مربوطه، حداقل  ب:

( به چاپ رسانده باشد و مدارک آن مورد تأیید معاو ن پژوهشی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده "ضوابط کلی"قسمت 

 دندان پزشکی باشد. 

 می گردد.     محاسبه 5/17، نمره دانشجو از 9در صورت داشتن شرایط بند الف و ب تبصره ج:

در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه، پیشنویس مقاله به زبان انگلیسی، در قالب یکی از مجالت معتبر نمایه شده در : 3تبصره

پایگاههای بین المللی به استاد راهنما تحویل داده و با تایید داور/داوران پایان نامه، معاون پژوهشی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی 

 محاسبه خواهد شد.  18دانشکده دندانپزشکی، نمره پایان نامه از 

 به جای مقاله اصیل، یک مقاله مروری دانشجو می تواند :4تبصره 

  (Narrative review, Systematic review and Meta-analysis)  به شرط گذراندن و کسب گواهی یک دوره جامع

 تحقیق، سابمیت نماید که:

 .نمایه شده باشد Scopusالف( در نمایه 

 ب( دانشجو در آن مقاله نویسنده اول باشد.

 داروسازی: -دکتری حرفه ای :  3ماده  

محاسبه می  19است. در این صورت، نمره پایان نامه دانشجو از  ضروریجهت فارغ التحصیلی، برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  -

 شود. 
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 محاسبه می شود: 91نامه دانشجو از در موارد ذیل نمره پایان  :1تبصره  

قبل از فارغ التحصیلی، مقاله منتج از پایان نامه دانشجو چاپ/ پذیرش شود )با تأیید داوران و معاونت پژوهشی دانشکده  الف:

 داروسازی(

شناسی ارشد آموزش یا کار MPHقبل از فارغ التحصیلی، در مقطع آموزشی مربوطه، مقاله منتج از پایان نامه دانشجو در دوره  ب:

 پزشکی چاپ/پذیرش شود )با تایید معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی(  

 درصد و باالتر( 91ثبت یک اختراع منتج از پایان نامه )با مالکیت  ج:

 ت مربوطه.ارائه تأییدیه یکی از معاونت های دانشگاه مبنی بر کاربردی بودن نتایج حاصل از پایان نامه و حل یک معضل در معاون د:

 محاسبه می شود: 17در موارد ذیل نمره پایان نامه دانشجو از  :2تبصره 

( و "ضوابط کلی"تا قبل از فارغ التحصیلی، سابمیشن حداقل یک مقاله منتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  الف:

 گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی را ارائه نماید. تأیید داور/داوران پایان نامه، معاون پژوهشی 

تا قبل از فارغ التحصیلی، در مقطع آوزشی مربوطه، حداقل یک مقاله غیرمنتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  ب:

زشی و معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی ( به چاپ رسانده باشد و مدارک آن مورد تأیید معاون پژوهشی گروه آمو"ضوابط کلی"

 باشد. 

 محاسبه می گردد.  5/17، نمره دانشجو از 9در صورت داشتن شرایط بند الف و ب تبصره  ج:

در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه، پیشنویس مقاله به زبان انگلیسی، در قالب یکی از مجالت معتبر نمایه شده در  :3تبصره

المللی به استاد راهنما تحویل داده و با تایید داور/داوران پایان نامه، معاون پژوهشی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی  پایگاههای بین

 محاسبه خواهد شد.    18دانشکده داروسازی، نمره پایان نامه از 

یان نامه مبنی بر منتج از پایان نامه در صورت ارائه مقاله پذیرش/ چاپ شده منتج از پایان نامه و تأیید داور/داوران پا :4تبصره 

بودن مقاله، با موافقت شورای پژوهشی دانشکده داروسازی، نیاز به ارائه پایان نامه صحافی شده، نمی باشد و ارائه لوح فشرده حاوی 

 فایل مقاله چاپ/ پذیرش شده، کافی است.
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 فصل دوم: دستیاری تخصصی 
 : : دستیاری تخصصی دندانپزشکی1ماده 

است. شرط دفاع از پایان نامه، حداقل ارائه یک مقاله  ضروریبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تا قبل از معرفی به آزمون گواهینامه، 

، می باشد. این مقاله الزاماً مرتبط با پایان "ضوابط کلی"چاپ/ پذیرش شده از دستیار تخصصی با رعایت موارد ذکر شده در قسمت

 نامه نیست. 

به شرط ارائه مدرک چاپ/ پذیرش یک مقاله از پایان نامه دستیاری در مجالت ایندکس شده نوع اول به شرط اینکه  :1بصرهت

 خواهد بود.  91تا  17دستیار نویسنده اول باشد، نمره پایان نامه 

( و یا ثبت یک اختراع "ابط کلیضو"سابمیشن حداقل یک مقاله منتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  :2تبصره 

است. در صورت ارائه مقاله سابمیت شده جهت فارغ  ضروری درصد و باالتر( قبل از فارغ التحصیلی 33منتج از پایان نامه )با مالکیت 

بر  التحصیلی، پس از تأیید معاون پژوهشی گروه آموزشی، معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی تأییدیه سابمیشن مقاله مبنی

منتج از پایان نامه بودن مقاله را به معاونت آموزشی دستیاری تخصصی دانشکده دندانپزشکی اعالم می نماید تا در هنگام فارغ 

 التحصیلی دستیار، اقدام شود. 

ستیاری در صورت چاپ/پذیرش مقاله منتج از پایان نامه، ارائه پایان نامه صحافی شده الزامی می باشد. )آئین نامه د :3تبصره 

 ( 11/11/79/ مورخ 57دندانپزشکی/ ماده 
 

 : دستیاری تخصصی پزشکی: 2ماده 
 

 است. ضروریبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تا قبل از معرفی به آزمون گواهینامه، 

ثبت یک اختراع ( و یا "ضوابط کلی"سابمیشن حداقل یک مقاله منتج از پایان نامه )با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  :1تبصره 

است. مقاله سابمیت شده جهت فارغ التحصیلی،  ضروریدرصد و باالتر( قبل از فارغ التحصیلی  33منتج از پایان نامه )با مالکیت 

ابتدا باید توسط معاون پژوهشی گروه آموزشی و سپس معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تأیید شود. معاونت پژوهشی دانشکده 

باید تأییدیه سابمیشن مقاله مبنی بر منتج از پایان نامه بودن مقاله را به معاونت آموزشی دستیاری تخصصی  پزشکی پس از تأیید،

 دانشکده پزشکی اعالم نماید تا در هنگام فارغ التحصیلی دستیار، اقدام شود.

یان نامه و معاونت پژوهشی دانشکده در صورت ارائه مقاله چاپ/ پذیرش شده منتج از پایان نامه و تأیید داور/داوران پا :2تبصره 

پزشکی مبنی بر منتج از پایان نامه بودن مقاله، نیاز به ارائه پایان نامه چاپ و صحافی شده نمی باشد و ارائه لوح فشرده حاوی فایل 

 مقاله چاپ/پذیرش شده، کافی است.

 
 

 فصل سوم: دستیاری فوق تخصصی و دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( 
 تیاری فوق تخصصی پزشکی: : دس1ماده 

است. در مواردی که پروژه تحقیقاتی طوالنی مدت  ضروریدفاع از پایان نامه تا قبل از شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی،  -

باشد، حسب نظر گروه آموزشی، حداکثر به مدت یک سال جهت دفاع از پایان نامه فرصت داده خواهد شد، ضمن اینکه در این 

 ار مجاز به استفاده از مزایای دوره فوق تخصصی نمی باشد.مدت، دستی



 ) 03/4/22و با لحاظ اصالحات جلسه مورخ  92/9/22نشگاه مورخ مصوب هیأت رئیسه دا) مقررات فارغ التحصیلی فراگیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر پایان نامه و ارائه مقاله

 9 - 11 
 

 

که حتماً در   ISI/PubMed/ Medlineچاپ/پذیرش یک مقاله اصیل پژوهشی منتج از پایان نامه، در نمایه های :1تبصره

Scopus  است. ارغ التحصیلیشرط فدرصد و باالتر(،  33)با مالکیت هم نمایه شده باشد، یا ثبت یک اختراع منتج از پایان نامه 

در صورت ارائه مقاله پذیرش/ چاپ شده منتج از پایان نامه و تأیید داور پایان نامه و معاونت دستیاری فوق تخصصی  :2تبصره 

دانشکده پزشکی مبنی بر منتج از پایان نامه بودن مقاله، نیاز به ارائه پایان نامه چاپ و صحافی شده نمی باشد و ارائه لوح فشره 

 فایل مقاله چاپ/پذیرش شده، کافی است. حاوی

 

 پزشکی: -: دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(2ماده 

 نیاز به ارائه پایان نامه ندارد. -

هم نمایه شده  Scopusکه حتماً در   ISI/PubMed/ Medlineچاپ/پذیرش یک مقاله اصیل پژوهشی در نمایه های :1تبصره

است. مقاله چاپ/ پذیرش شده باید مربوط به  رشته فلوشیپی، شرط فارغ التحصیلی مرتبط باباشد، منتج از طرح تحقیقاتی و 

 باشد.  در طی دوره فلوشیپیفعالیت های انجام شده 

امتیاز  5باید مجموع امتیاز فراگیر )فلوشیپ( در مقاله/ مقاالت به  (Non-original)در صورت ارائه مقاله غیر اصیل : 2تبصره 

 باشد.    Case reportمتیاز نمی تواند صرفًا از مقاالت ا 5پژوهشی برسد. این 

 فصل چهارم: کارشناسی ارشد: 

مقاله  است. در صورت تأیید سابمیشن ضروریاز پایان نامه  دفاع)به زبان انگلیسی(، جهت  منتج از پایان نامهمقاله  سابمیشن -

 محاسبه می شود. 18منتج از پایان نامه، نمره پایان نامه از 

، معاونت آموزشی )تحصیالت تکمیلی( "ضوابط کلی"ر صورت ارائه مقاله سابمیت شده با رعایت موارد ذکر شده در قسمت د -

 ، سابمیشن مقاله مبنی بر منتج از پایان نامه بودن آن را تأیید نماید. قبل از جلسه دفاعدانشکده مربوطه، باید 

نامه )به زبان انگلیسی( تا قبل از فارغ التحصیلی، محاسبه نمره پایان نامه، صورت چاپ/پذیرش مقاله منتج از پایان در  :1تبصره

 بشرح ذیل اعمال می گردد:

باشد نمره پایان   Scopusو یا  هم نمایه شده باشد( Scopusکه حتمًا در )  ISI/PubMed/ Medline در نمایه های الف: 

 محاسبه می گردد. 91نامه از 

  17، نمره پایان نامه از متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز)انگلیسی زبان( پژوهشی  -مجالت علمیدر  ب:

در صورت ارائه یک محصول تجاری سازی شده مرتبط با رشته کارشناسی ارشد فراگیر به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه  :2تبصره 

 محاسبه می شود. 91)بجای چاپ مقاله(، نمره پایان نامه از 
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، به زبان انگلیسی در نمایه های   Short communicationپذیرش مقاله منتج از پایان نامه به صورتچاپ/ :3تبصره 

ISI/PubMed/Medline  ( که حتماً درScopus  و یا )هم نمایه شده باشد Scopus در صورتی که فرمت یک مقاله  باشد

با تأیید معاونت آموزشی )تحصیالت تکمیلی( دانشکده  اصیل شامل مقدمه، روش کار، نتایج، بحث ونتیجه گیری را داشته باشد،

محاسبه  5/17مربوطه، می تواند به عنوان یک مقاله اصیل جهت فارغ التحصیلی دانشجو منظور گردد و در این مورد نمره دانشجو از 

 می گردد. 

تج از پایان نامه نداشته باشد، با داشتن در صورتی که دانشجو در هنگام دفاع از پایان نامه، مقاله چاپ/ پذیرش شده من :4تبصره 

 محاسبه می شود:   17هر کدام از موارد ذیل، نمره پایان نامه وی از 

با آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نمایه  از پایان نامه غیرمنتجیک مقاله اصیل پژوهشی یا مروری  چاپ/پذیرش الف:

متعلق )انگلیسی زبان( پژوهشی  -مجالت علمییا  (،هم نمایه شده باشد Scopus در که حتماً )  ISI/PubMed/Medline های

. در مقاله غیرمنتج از پایان نامه، ترتیب فراگیر در نویسندگان مقاله، اهمیتی ندارد. ذکر این نکته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 اشد(، مورد بررسی قرار می گیرد.ضروری است هر مقاله فقط برای یک نفر فراگیر )که جزء نویسندگان آن ب

 درصد و باالتر( داشته باشد.  91ثبت یک اختراع منتج از پایان نامه )با مالکیت  ب:

/ تجاری مقالهدر صورتی که چاپ و یا پذیرش ششم از پایان نامه خود دفاع نمایند، نیمسال دانشجویانی که حداکثر تا : 5تبصره 

ماه پس از دفاع از پایان نامه( ارائه نمایند، نمره پایان نامه  6را تا انتهای نیمسال هفتم ) (9و  1سازی محصول )طبق تبصره های 

ماهه، فارغ التحصیلی دانشجو به اداره امور آموزشی معاونت  6محاسبه خواهد شد. بدیهی است که تا پایان این مهلت  91آنها از 

از امکانات رفاهی دانشگاه )خوابگاه، سلف سرویس و ...( مجاز به استفاده آموزشی دانشگاه ارسال نخواهد شد و دانشجو در این مدت 

 نمی باشد.

 : (PhD)فصل پنجم: دکتری تخصصی 

یکی از دو مقاله، باید منتج از حداقل است.  شرط فارغ التحصیلیچاپ/پذیرش حداقل دو مقاله اصیل پژوهشی )به زبان انگلیسی(،  

 .پایان نامه باشد و جایگزینی ندارد

هم نمایه شده باشد(  Scopusکه حتماً در )  ISI/PubMed/Medlineمنتج از پایان نامه باید در نمایه های مقاله :1تبصره 

 چاپ/پذیرش شده باشد. 

 Scopusدر  "که حتما) ISI/PubMed/Medline غیرمنتج از پایان نامه( می تواند در نمایه هایمقاله دوم )منتج یا  :2تبصره

 پژوهشی )انگلیسی زبان( متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چاپ/پذیرش شده باشد.  -یا مجالت علمی( هم نمایه شده

در مقاله غیرمنتج از پایان نامه، ترتیب فراگیر در نویسندگان مقاله، اهمیتی ندارد. ذکر این نکته ضروری است که هر  :3تبصره 

 ان آن باشد(، مورد بررسی قرار می گیرد.مقاله فقط برای یک نفر فراگیر )که جزء نویسندگ
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ضوابط ")با رعایت موارد ذکر شده در قسمت  منتج از پایان نامهارائه تنها یک مقاله اصیل پژوهشی چاپ/پذیرش شده  :4تبصره 

، به جایگزینی دو مقاله PhDقرار دارند، جهت فارغ التحصیلی دانشجوی دکتر تخصصی  SNIP %15( در مجالتی که در "کلی

 کفایت می نماید. 

به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه، جهت فارغ التحصیلی  منتج از پایان نامهارائه تنها یک محصول تجاری سازی شده  :5تبصره 

 به جایگزینی دو مقاله، کفایت می نماید.  PhDدانشجوی دکتری تخصصی 

در صورتی می تواند  (Narrative review, Systematic review and Meta-analysis)مقاله مروری یک  :6تبصره 

 جایگزین مقاله غیر منتج از پایان نامه فوق الذکر شود، که همه شروط ذیل را داشته باشد:

 باشد. Scopusهم نمایه شده( و یا  Scopusکه حتماً در ) ISI/PubMed/Medline در نمایه های الف:

 نویسنده اول باشد.باید دانشجو در آن مقاله،  ب:

 موضوع مقاله، مرتبط با رشته تخصصی دانشجو باشد. :ج

 آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز الزامی است.  د:

 از پایان نامه شود: جایگزین یک مقاله غیرمنتجهر کدام از موارد ذیل می تواند : 7تبصره 

 ارائه یک محصول تجاری سازی شده به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه الف:

 درصد و باالتر که حداقل یکی از آنها منتج از پایان نامه باشد(.     33اختراع مرتبط با رشته تخصصی )هر کدام با مالکیت  9ت ثب ب:

 

 

 

شامل پنج فصل و هفت ماده در تاریخ  از منظر پایان نامه و ارائه مقاله دانشگاه علوم پزشکی شیراز فراگیران مقررات فارغ التحصیلی

مطرح و با اصالحاتی که در متن این  31/4/77مورخ به تصویب رسید و مجدداً در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه ه در جلس 97/9/77

 مقررات لحاظ شده است به تصویب رسید. 
 

 

 


