تذکرات مهم
-1دانشجویان ویا فارغ التحصیالن مقطع دکتری واحد موظف هستند (طبق بخشنامه 07/81218مورخ ،)99/9/1مقاله مستخرج از رساله دکتری
خودرا که به منظور دفاع و فراغت از تحصیل و تسویه حساب با واحد ارائه می نمایند با آدرس مکاتباتی فارسی گروه ............................واحد
بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران ویا معادل التین آن
"Department of …………………………..Bandar abbas branch, Islamic azad university, Bandar abbas, Iranبه
مجالت مورد نظر ارسال نمایند ودر نتیجه الزم است مقاالت ایشان به عنوان دانشجو ویا دانش آموخته واحد بندرعباس نیز به چاپ برسد ،این
موضوع به لحاظ حفظ حقوق معنوی واحد بندرعباس ،به عنوان دانشگاه محل تحصیل دانشجویان دکتری ضروری بوده ودر غیر اینصورت
فرآیند تسویه حساب ایشان با واحد امکان پذیر نخواهد بود .
 -2الزم است مقاالت یاد شده از رساله دکتری دانشجو استخراج شده باشد ودر مجالت مرتبط با رشته وزمینه تخصصی اصلی دانشجو ،به طور
قطعی پذیرفته ویا به چاپ برسد وروند داوری آن کوتاه نباشد (طبق بخشنامه  07/22598مورخ ) 91/1/8
 -9الزم است اساتید راهنما ،مدیر گروه ،مسئول پژوهشی دانشکده ،ومدیر کل پژوهشی دانشگاه ،نام ونام خانوادگی کامل خود را به طور واضح
وخوانا بر روی صفحه اول مقاله چاپ شده ویا صفحه اول مقاله ارسالی برای چاپ (عالوه بر فرم تایید مقاله )مرقوم نموده واین مدارک ومستندات
وضمائم آن به نشانه انطباق کامل آن با مفاد بخشنامه ،با توشیح استاد راهنما ،مدیر گروه (همراه مهر )مسئول پژوهشی دانشکده (همراه مهر
)ومدیر کل پژوهشی دانشگاه ،برابر با اصل گردیده وتایید شود .بدیهی است در غیر اینصورت مستندات یاد شده فاقد اعتبار بوده وبرگزاری
جلسه دفاع وتسویه حساب با دانشجو میسر نخواهد بود .تاکید می شود مسئولیت کنترل صحت مندرجات وضمائم آن وانطباق فرآیند دفاع
وتسویه حساب دانشجو با مفاد بخشنامه ،بر عهده استاد راهنما ،مدیر گروه ،مسئول پژوهشی دانشکده ومدیر کل پژوهشی دانشگاه است .
 -1مالک تعیین درجه علمی مجالت علمی پژوهشی کشور آخرین مصوبات وفهرست های منتشره توسط کمیسیون بررسی نشریات
علمی کشور ،وابسته به وزارت علوم تحقیقات وفناوری ویا کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ،وابسته به وزارت بهداشت درمان وآموزش
پزشکی است .
 -5استاد راهنما ،مدیر گروه تخصصی ،مسئول پژوهشی دانشکده ،ومدیر کل پژوهشی دانشگاه ،هر یک به سهم خود مسئول
بررسی ومطابقت محتوی علمی مقاله با موضوع رساله دکتری وتایید ارتباط موضوعی مجله با زمینه تخصصی دانشجو وکنترل درجه علمی
پژوهشی مجالت داخلی ومجالت خارجی (اعم از ISIوغیر آن )وکنترل چاپ مقاله به عنوان "دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
"ومطابقت وتایید شماره ISSNمجالت وکنترل رسمیت گواهی پذیرش مقاله وکلیه مندجات فرم های تکمیل شده وتمامی مستندات وملزومات
این بخشنامه بوده ومسئولیت تایید وحسن اجرای فرایند مورد نظر برعهده نامبردگان است .

