شیوهنامه امتیازدهی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد
دو نمره از نمره کل پایاننامه کارشناسی ارشد مربوط به دستاوردهای پژوهشی میباشد که بصورت زیر ارزیابی میشود:
 چاپ مقاله مستخرج از پایاننامه در مجلههای  2 : JCRنمره
 چاپ مقاله مستخرج از پایاننامه در مجلههای  1/75 : Scopus Q1-Q4نمره
 چاپ مقاله مستخرج از پایاننامه در سایر مجلههای  WoSو  Scopusیا مجلههای علمی-پژوهشی 1/5 :نمره
 ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر بینالمللی خارجی که در پایگاههای معتبر نمایه شده باشد 1 :نمره
 ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر بینالمللی و ملی داخلی 0/7 :نمره
 ثبت اختراع یا اکتشاف که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی رسیده باشد 2 :نمره
 عقد قرارداد پژوهشی (از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه) یا اخذ حمایت از سازمانهای غیرخصوصی 0/2 :نمره بازای هر  10میلیون ریال
مبلغ قرارداد (حداکثر  1نمره)
 ساخت دستگاه برای آزمایشگاههای دانشکده 0/2 :نمره بازای هر  10میلیون ریال هزینه ساخت دستگاه با تائید مدیرگروه (حداکثر  1نمره)
تبصره  -1نمره پژوهشی کامل منحصراً به پایاننامهای تعلق میگیرد که دارای پذیرش نهایی مقاله در مجالت  JCRیا ثبت اختراع یا اکتشاف
تایید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی باشد .در صورت پذیرش نهایی مقاله در مجالت  ،Scopus Q1-Q4سقف نمره پژوهشی
 1/75و در غیر اینصورت ،سقف نمره  1/5میباشد.
تبصره  -2در صورت دفاع از پایاننامه تا انتهای ترم چهارم ،یک نمره تشویقی و در صورت دفاع تا انتهای ترم پنجم ،نیم نمره تشویقی به نمره
پژوهشی اضافه خواهد شد .البته در هر صورت ،نمره پژوهشی نباید بیشتر از سقف مذکور در تبصره یک شود.
تبصره  -3نمره کامل مقالههای ژورنالی منوط به دریافت پذیرش قطعی است .در صورت ارسال 40 ،درصد نمره و دریافت درخواست اصالح از
ژورنال 70 ،درصد نمره در نظر گرفته میشود .در غیر این صورت ،نمرهای به مقاله تعلق نمیگیرد.
تبصره  -4کنفرانسهایی که توسط دانشگاههای دولتی و انجمنهای علمی معتبر برگزار میشود ،معتبر است و کنفرانسهایی برگزار شده توسط
دانشگاههای غیرانتفاعی و موسسات غیردانشگاهی فاقد اعتبار است .کنفرانسهای برگزار شده توسط سازمانهای دولتی و صنعتی ،در صورت
تائید توسط مدیر گروه ،معتبر است.
تبصره  -5امتیاز کامل مقاله کنفرانسی به مقاالت علمی کامل با گواهی ارائه (شفاهی یا پوستری) تعلق میگیرد .برای دریافت پذیرش  70درصد
نمره و برای خالصه مقاالت ،نصف نمره لحاظ میشود .در غیر این صورت ،نمرهای به مقاله تعلق نمیگیرد.
تبصره  -6حداکثر نمره تخصیص یافته به مقالههای کنفرانسی برابر با  1میباشد .در صورت ارائه یکی از مقاالت در کنفرانسهای بینالمللی
خارجی که در پایگاههای معتبر نظیر  IEEEو  Scopusنمایه شده باشند ،این نمره تا سقف  1/2قابل افزایش است.
تبصره  -7در صورتی که مقاله توسط دو دانشجو به صورت مشترک تهیه شده باشد ،مشروط بر اینکه مقاله مستخرج از پایاننامه هر دو دانشجو
باشد 70 ،درصد نمره سهم دانشجوی اول و  30درصد نمره سهم دانشجوی دوم در نظر گرفته میشود .این نسبتها با نظر استاد راهنما تا 50
درصد برای هر دانشجو قابل تغییر است.
تبصره  -8کلیه مستندات مربوطه که به تائید استاد راهنما و نماینده تحصیالت تکمیلی (یا مدیر گروه) رسیده باشد ،حداکثر یک ماه پس از
تاریخ دفاع به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تعیین نمره پژوهشی پایاننامه ارائه گردد.
تبصره  -9این شیوه نامه در جلسه مورخ  97/7/23شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی مورد تصویب قرار گرفت و برای دانشجویان
کارشناسی ارشد ورودی  96به بعد الزم االجرا است.

