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جناب آقای دکتر عابدی 

معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی 

شیوه نامه ارایه مقاله جهت اخذ مدرک تحصیلی دستیاران تخصصی

با سالم واحترام 

احتراما به استحضار می رساند طبق مصوبه شورای محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی مورخ ۰۳ /۱۳۹۸/۰۴ شیوه نامه 

ارایه مقاله جهت فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی به شرح ذیل می باشند :

دستیاران تخصصی جهت دریافت هر گونه گواهی فارغ التحصیلی در هنگام فارغ التحصیلی بایستی یکی از بند های  -

شرطی ذیل را ارایه دهند:

بند الف ) ارایه پذیرش و یا چاپ یک مقاله اصیل پژوهشی در یکی از مجالت ایندکس شده در نمایه های   ISI یا             

Pubmed الزم به ذکر است که این مقاله باید منتج از پایان نامه نامبرده باشد . . (تخصیص امتیاز به مقاالت از جمله 

پاداش نقدی به مقاالت نمایه شده در  ESCI  صرفا محدود به مجالت علمی پژوهشی داخلی نمایه شده در  ESCI و یا 

مجالتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی  منتشر میشوند و تخصیص هر گونه پاداش یا امتیازی مادی و 

معنوی به سایر مقاالت  ESCI ممنوع است . ) 

بند ب ) در صورت عدم حصول بند الف ، ارایه پذیرش و یا چاپ دو مقاله اصیل پژوهشی در مجالت دارای رتبه علمی 

، پژوهشی داخلی که یکی از مقاالت بایستی منتج ازپایان نامه دستیار باشد و مقاله دوم بایستی حاصل فعالیت 

پژوهشی انجام شده در دوران دستیاری نامبرده باشد . 

بند ج )  در صورت عدم حصول بند الف و ب ، ارایه پذیرش و یا چاپ مقاله اصیل پژوهشی در مجالت دارای رتبه 

علمی ، پژوهشی داخلی که منتج پایان نامه دستیار باشد و ارایه چاپ و یا پذیرش دو عدد  Case report در مجالت 

دارای رتبه علمی پژوهشی و یا ارایه چاپ و یا پذیرش یک عدد  Short  Communication  در یکی از مجالت دارای 

رتبه علمی – پژوهشی کفایت میکند . 

شماره: ۱۴۲۲/آ/د

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

پیوست: ندارد
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بند د) در صورت عدم حصول بند الف ، ب و ج ارایه چاپ و یا پذیرش یک مقاله اصیل پژوهشی منتج از پایان نامه 

دستیار در یکی از مجالت علمی – پژوهشی داخلی و ارایه چاپ و یا پذیرش یک  Case report  در مجالت نمایه شده 

در پایگاه  ISI یا  Pubmed  کفایت میکند . (تخصیص امتیاز به مقاالت از جمله پاداش نقدی به مقاالت نمایه شده در  

 ESCI صرفا محدود به مجالت علمی پژوهشی داخلی نمایه شده در  ESCI و یا مجالتی است که توسط ناشران معتبر 

بین المللی  منتشر میشوند و تخصیص هر گونه پاداش یا امتیازی    مادی و معنوی به سایر مقاالت  ESCI ممنوع است 

 ( .

بند چ) در صورت چاپ مقاله نیاز به تحویل پایان نامه صحافی نمی باشد .ولی در صورت پذیرش مقاله ارایه پایان 

نامه صحافی الزامی می باشد 

بند ه ) استثناء: فارغ التحصیالن سال ۱۳۹۸ جهت فارغ التحصیلی  فقط یک مقاله اصیل پژوهشی ارایه دهند . 

رونوشت:


