
مورخ  397158/73و تاكيد بخشنامه شماره  22/10/92مورخ  352681/73ر اساس بخشنامه شماره ب

، دو نمره از بيست نمره پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد با نظر شوراي تخصصي  30/11/92

فرم تعيين ارزش مقاله و "گروه و شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي پژوهشي و فناوري واحد مطابق 

فرصت دانشجويان در صورت داشتن .به مقاله اختصاص مي يابد "نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد

براي نظام وظيفه يا نداشتن مشكل نظام وظيفه به مدت شش ماه با مجوز گروه و تا يكسال با مجوز معاونت 

 .پژوهش و فناوري فرصت دارند تا پذيرش يا چاپ مقاله مستخرج از پايان نامه خود را ارائه دهند

ر بسيار خوب و از نظر كمي درصورت ارائه نكردن پذيرش يا چاپ مقاله، پايان نامه از نظر كيفيت حداكث

  .حداكثر نمره هجده ارزيابي مي شود

  

  :جدول فرم ارزيابي مستندات پژوهشي مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد

حداكثر نمره براي هر   نوع مقاله

  مقاله

  ISI  2  پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت) الف

  5/1  معتبر ISI-listedو  وزارتيننمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي پژوهشي )ب

  ISC  پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي انگليسي زبان داخلي يا خارجي يا) پ

  )انتشاريافته در ايران(

1  

  5/0  پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي ترويجي) ت

انتشاريافته در ( ISC  پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي فارسي زبان نمايه شده در) ث

  )ايران

5/0  

  1  چاپ مقاله در كنفرانس هاي معتبر بين المللي خارج از كشور) ج

  5/0  چاپ مقاله در كنفرانس هاي معتبر ملي و بين المللي داخل كشور) چ

  25/0  اي و استاني داخل كشور هاي منطقه چاپ مقاله در كنفرانس) ح

ملي، بين المللي و چاپ كتب اختراع، اكتشاف، نظريه علمي، مسابقات و جشنواره هاي ) خ

  علمي مرتبط

نمره بسته به نظر  2تا 

  گروه ارزيابي

  

  



، به عهده شوراي پژوهشي واحد است و تا زماني كه دكن ميپذيرش چاپ دريافت   بررسي دقيق مجله اي كه مقاله از آن*

اعتبار  دانشجو نخواهد توانست بهاعتبار مجله توسط ايشان تاييد نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذيرش نخواهد بود و 

لذا قبل از هر گونه اقدامي جهت تعيين اعتبار  .چاپ مقاله را دريافت نمايد هنمر  در آن،  شده مقاله چاپ شده يا پذيرش

  .مجله با معاونت پژوهش و فناوري هماهنگي الزم را انجام دهيد

در مجالت دانشگاه آزاد كه  هت چاپ شدبه مقاالمقرر گرديد   29/02/94 مورخهبر اساس نظر شوراي پژوهشي در  *

 .، يك نمره در نظر گرفته شودپژوهشي از دانشگاه آزاد اسالمي هستند-داراي رتبه علمي


