
 (1400شهریور  14قابل توجه دانشجویان دکتری )
 برای دفاع نهایی داشتن حداقل یک مقاله ژرنال با شرایط زیر است: لطفا دقت فرمایید که یک شرط الزم 

 نام ژرنال موجود باشد(   https://mjl.clarivate.comایندکس شده باشد )در    WoSژرنال در  •

ی را می توانید در سیستم  درجه کیف در زمان انتشار )یا زمان ارسال( باشد.  Q2درجه کیفی ژرنال حداقل   •

SJR  (https://www.scimagojr.com .چک کنید ) 

 مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجو باشد   •

 دانشجو نویسنده اول مقاله باشد  •

 استاد راهنما جزو نویسندگان مقاله باشد  •

( استاد و دانشجو هر دو دانشگاه تهران باشد. لطفا وابستگی  affiliationوابستگی موسسه محل خدمت ) •

 موسسه محل خدمت را دقیقا به شکل زیر بنویسید: 

School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, 
University of Tehran 

نادرست یا ناقص مورد تایید نخواهد    Affiliationمورد قبول است.    Univو    Engاستفاده از خالصه نویسی  

 بود. 

 استفاده کنند  ut.ac.ir@استاد و دانشجو هر دو از ایمیل رسمی دانشگاه در دامنه   •

 نویسنده مسئول مکاتبات استاد راهنما )یا با اطالع و نظارت استاد راهنما، دانشجو نویسنده اول( باشد  •

لیست نویسندگان محدود به دانشجو و استادان راهنما و مشاور باشد )الزامی به نویسنده بودن تمام تیم   •

، پژوهش که عموما استاد راهنما اول  PIراهنمایی دانشجو نیست. لیست نویسندگان مقاله را محقق اصلی،  

 است، با توجه به میزان مشارکت افراد نهایی می کند( 

ون گروه تحقیقاتی استاد، یا همکاری میان رشته ای با گروه های تحقیقاتی دیگر،  اگر به سبب همکاری در •

افزودن اسامی   لزوم  از پروژه و جمع آوری دادگان،  یا آزمایشگاهی بود بخشی  المللی،  یا همکاری بین 

  دیگری به نویسندگان وجود دارد، باید این امر با ذکر علت و ماهیت همکاری سایر نویسندگان در نامه 

 تایید مقاله مستخرج از تز ذکر شود و به تایید استاد راهنما برسد.

اگر تعداد نویسندگان مقاله به هر دلیل بیش از هفت نفر باشد )هشت نفر یا بیشتر( حداقل مقاله مورد   •

 نیاز برای دفاع با داشتن تمام شرایط فوق دو مقاله خواهد بود  

ست دفاع برای کارشناس رشته خود بفرستید. در این نامه باید  نامه تایید مقاله را همراه با مدارک درخوا •

 موارد خواسته شده فوق آمده باشد و به تایید استاد راهنما برسد 

لطفا توجه فرمایید که داشتن مقاله ژرنال با شرایط فوق صرفا شرط الزم دفاع است. تصمیم در خصوص کفایت  

 پژوهش با استاد راهنما است.  

 

 تحصیالت تکمیلی و پژوهش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دفتر 
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