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مورد تائید   ISIمجالت هاي  شاخصهاي گروه مهندسی کامپیوتر در خصوص  شاخص
  جهت دفاع نهایی  مقطع دکتري

مورد تائید گروه کامپیوتر براي صدور مجوز دفاع نهایی دکتري،  ISIمجالت هاي  شاخصجهت مشخص شدن 
جهت دکتري مستخرج از رساله  ISIمقرر گردید مقاالت براساس مصوبه جلسه شوراي گروه مهندسی کامپیوتر 

  :دناقدام براي دفاع نهایی داراي مشخصات ذیل باش

 .باشد  Thomson Reutersازمعتبر   (Impact Factor)داراي ضریب تاثیر  -1

 .وزارت علوم نباشد) لیست سیاه(مجله در فهرست مجالت نامعتبر  -2

 .نباشد) هایجک شده(مجله جعلی  -3

 .نباشد) ماه دوکمتر از (کوتاه فرآیند داوري و پذیرش مقاله  -4

دانشجوي متقاضی دفاع نهایی، مستندات مربوط به تاریخ ارسال مقاله و تاریخ دریافت نتیجه  :توضیح
 .ارزیابی مجله را به مدیر گروه و ناظر جلسه دفاع ارائه نماید

 SJRاي نبودن شاخص  باشد معیار تشخیص چند رشتهن (Multidiscipline)اي  مجله چند رشته -5
)http://www.scimagojr.com/( هاي قبلی مجله است  و همچنین مقاالت چاپ شده در شماره

مرتبط بودن حوزه  ،تاکید گروه. نباشد... هاي فیزیک، شیمی، مهندسی عمران و که به طور مثال از حوزه
 .تخصصی مجله با موضوع رساله و گرایش تحصیلی دانشجو است

 .در لیست مجالت کم اعتبار گروه کامپیوتر نباشد -6

هاي انجام شده، مجالت کم  مجالت و همچنین کیفیت دفاع  گروه کامپیوتر، براساس ارزیابی :توضیح
ي دفاع نهایی دکتري مقاالت چاپ شده در این مجالت مجوز گروه را برا. نماید اعتبار را اعالم می
  . دریافت نخواهند کرد
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 .گیرد شود و مجوز دفاع به آن تعلق نمی مجله ذیل از نظر گروه کم اعتبار تعریف می
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  : و لینک
http://www.aspbs.com/ctn 

  
 :جدول ذیل باشد ناشر مجله یکی از موارد -7

 ناشرین مورد تایید گروه کامپیوتر
IEEE 
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  .را دارد )مقاله 1ارسال از قبل(این شرط امکان استعالم از گروه  :توضیح

پذیرش مقاله از ناشرین دیگر تنها در صورتی پذیرفته می شود که دانشجو تائید گروه الزم بذکر است  
و در غیر اینصورت  باشد نمودهاخذ  ،مقاله ارسال از قبلرا ي با ناشر متفاوت  به مجله ارسال مقاله براي
 .ر براي صدور مجوز دفاع پذیرفته نخواهد شدپذیرش مقاله از ناشرین دیگ شرایطی هیچ تحت

 .مالی انجام شود بدون پرداخت هزینهداوري و چاپ مقاله  -8

  .داردرا  )مقاله ارسال از قبل(این شرط امکان استعالم از گروه : توضیح
الزم بذکر است پذیرش مقاله از نشریات داراي هزینه مالی براي داوري و چاپ تنها در صورتی پذیرفته 

و در  اخذ نموده باشد ،قبل از ارسال مقالهمی شود که دانشجو تائید گروه براي ارسال مقاله به آنها را 
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پذیرش مقاله از نشریات داراي هزینه مالی براي داوري و چاپ جهت  شرایطی هیچ تحتغیر اینصورت 
 .صدور مجوز دفاع پذیرفته نخواهد شد

 7 بندهاي و نیست گروه از استعالم به نیاز و نبوده تغییر قابل و بوده الزامی شروط 6 تا1 بندهاي: نکته
  .دارد را مقاله قبل از ارسال   گروه از استعالم امکان 8 و

 
را تائید خواهد نمود که نهایی دکتري   به بعد تنها مجوز دفاع 95-94گروه کامپیوتر از نیمسال دوم 

  .مستخرج از رساله داراي مشخصات فوق باشدمقاالت 
  
  
  


