
 کارشناسی ارشد نامهپایان مستخرج از دستاوردهای پژوهشیبه  امتیازدهینامه شیوه

 شود:باشد که بصورت زیر ارزیابی مینامه کارشناسی ارشد مربوط به دستاوردهای پژوهشی میدو نمره از نمره کل پایان

  های مجلهدر  نامهمستخرج از پایان مقالهچاپJCR  :2 نمره 

  هایمجلهدر  نامهمستخرج از پایان مقالهچاپ Scopus Q1-Q4  :75/1 نمره 

  های سایر مجله در نامهمستخرج از پایان مقالهچاپWoS  وScopus نمره 5/1 پژوهشی:-علمیهای مجله یا 

  نمره 1: دشابهای معتبر نمایه شده که در پایگاه المللی خارجیبین معتبر هایدر کنفرانس مقالهارائه 

  نمره 7/0داخلی:  و ملی المللیهای معتبر بیندر کنفرانس مقالهارائه 

 نمره 2: های علمی و صنعتی رسیده باشدثبت اختراع یا اکتشاف که به تایید سازمان پژوهش 

 میلیون ریال  10 هر نمره بازای 2/0: غیرخصوصی هایسازمان از یا اخذ حمایت (دانشگاه معاونت پژوهشی از طریق) پژوهشی راردادق عقد

 نمره( 1مبلغ قرارداد )حداکثر 

 نمره( 1)حداکثر  گروههزینه ساخت دستگاه با تائید مدیرمیلیون ریال  10بازای هر نمره  2/0 های دانشکده:ساخت دستگاه برای آزمایشگاه 

ثبت اختراع یا اکتشاف یا  JCRمجالت در  مقاله نهاییپذیرش  دارایگیرد که ای تعلق مینامهبه پایان منحصراً کامل پژوهشی نمره -1تبصره 

، سقف نمره پژوهشی 4Q-1Scopus Qمقاله در مجالت  پذیرش نهاییدر صورت  .های علمی و صنعتی باشدسازمان پژوهش شده توسط تایید

 باشد.می 5/1در غیر اینصورت، سقف نمره  و 75/1

چهارم، یک نمره تشویقی و در صورت دفاع تا انتهای ترم پنجم، نیم نمره تشویقی به نمره نامه تا انتهای ترم در صورت دفاع از پایان -2تبصره 

 د.شودر تبصره یک  مذکورنباید بیشتر از سقف  نمره پژوهشی ،در هر صورت البته .پژوهشی اضافه خواهد شد

 از درخواست اصالحدرصد نمره و دریافت  40 ،ارسالدر صورت  است. یقطع پذیرش دریافتژورنالی منوط به  هایمقالهنمره کامل  -3تبصره 

 گیرد.ای به مقاله تعلق نمیدر غیر این صورت، نمرهشود. نظر گرفته می درصد نمره در 70 ،ژورنال

هایی برگزار شده توسط شود، معتبر است و کنفرانسبرگزار می معتبر های علمیو انجمن ی دولتیهاهایی که توسط دانشگاهکنفرانس -4تبصره 

های دولتی و صنعتی، در صورت های برگزار شده توسط سازمانغیردانشگاهی فاقد اعتبار است. کنفرانس موسسات غیرانتفاعی و هایدانشگاه

 تائید توسط مدیر گروه، معتبر است.

درصد  70دریافت پذیرش  برای گیرد.تعلق می یا پوستری( شفاهی)ی به مقاالت علمی کامل با گواهی ارائه کنفرانس امتیاز کامل مقاله -5تبصره 

 گیرد.ای به مقاله تعلق نمیدر غیر این صورت، نمره .شودلحاظ می نمرهبرای خالصه مقاالت، نصف  و نمره

المللی های بیندر کنفرانس تمقاالیکی از  ارائه صورتد. در اشبمی 1برابر با  یهای کنفرانسحداکثر نمره تخصیص یافته به مقاله -6تبصره 

  قابل افزایش است. 2/1ند، این نمره تا سقف شابنمایه شده  Scopusو  IEEEهای معتبر نظیر که در پایگاه خارجی

نامه هر دو دانشجو اینکه مقاله مستخرج از پایان رمشروط ب در صورتی که مقاله توسط دو دانشجو به صورت مشترک تهیه شده باشد، -7تبصره 

 50 ها با نظر استاد راهنما تااین نسبت .شوددر نظر گرفته میدرصد نمره سهم دانشجوی دوم  30درصد نمره سهم دانشجوی اول و  70 باشد،

 قابل تغییر است. درصد برای هر دانشجو

ماه پس از  یک حداکثر ،رسیده باشد (یا مدیر گروه)نماینده تحصیالت تکمیلی  و تائید استاد راهنماکه به  کلیه مستندات مربوطه -8تبصره 

 .نامه ارائه گرددبه معاونت پژوهشی دانشکده جهت تعیین نمره پژوهشی پایان تاریخ دفاع

پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی مورد تصویب قرار گرفت و برای دانشجویان -شورای آموزشی 23/7/97این شیوه نامه در جلسه مورخ  -9تبصره 

 به بعد الزم االجرا است. 96 ورودی کارشناسی ارشد


