
  (از ابتداي ترم تحصیلی ششم) دانشجویان مجازيماه براي ورودي هاي مهر  

  

    )نمره 2(جمع  محصوالت و تشویقی:   مقررات نمره تشویقی و سقف نمره محصوالت برحسب تاریخ دفاع 1جدول 

  شهریور   تیر   خرداد   اردیبهشت   فروردین   اسفند   بهمن     حداکثرتاریخ دفاع

  0  5/0  1  25/1  5/1  75/1  2  نمره تشویقی 

  2  5/1  1  75/0  5/0  25/0  0  مره محصوالتحداکثر ن

  

  تعاریف و مقررات:

کاهش  1میباشد. در صورت تسریع در اتمام پروژه، نمره محصوالت بر اساس جدول 2داکثر طول دوره کارشناسی ارشد  متناسب و ح سقف نمره محصوالت پروژه با .1

 می باشد.  2دانشجو در اتمام به موقع پروژه جایگزین آن میگردد. همواره جمع نمره محصوالت و تشویقی حداکثر  تالشیافته و نمره تشویقی براي 

 نمره تشویقی بهره مند می شود. 2ه دفاع از پایان نامه خویش را انجام دهد از ما بهمن 30چنانچه دانشجو حداکثر تا تاریخ  تبصره:

 محدود می شود. محصوالت به حداکثر نمره باشد،  1مندرج در جدول  حداکثرنمره محصوالتبیش از  توسط دانشجوارائه شده محصوالت ه جمع نمراگر  .2

نمره باشد،  تعداد مولفین دانشجوي مقاله بیش از یک نفرستاد راهنما و دانشگاه باشد. درصورتیکه مقاالت باید مستخرج از پروژه کارشناسی ارشد و شامل نام ا .3

  بین دانشجویان تقسیم می شود. مقاله 

رائه مقاالت ا باشند. "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" یا "وزارت علوم، تحقیقات و فناوري"باید مورد تایید  "ترویجی -علمی"و  "پژوهشی - علمی"مجالت  .4

 دانشجوئی ارزیابی نمی شود.  همایش هاي شده در 

، و  و نامه ارسال مقاالتپذیرفته شده مجله ، نامه پذیرش قطعی مقاله همایش چاپ شدهپذیرش و یا ،  الزم است مقاله 2جهت تعیین سقف نمره محصوالت در جدول  .5

تا امتیاز محصوالت  قرار گیرد و یا مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده  دفاعیه در اختیار معاون آموزشی قبل ازپس از تائید استاد راهنما و مستندات سایر محصوالت 

 زمانبندي الزم براي دریافت و یررسی محصوالت پروژه از  طرف دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می گردد.درج گردد.  2تعیین شده در جدول 

 ت که استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصین در گرایش مذکور را داشته باشد. منظور از بسته نرم افزاري محصولی اس .6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل قبول می باشند. جشنواره ها باید مرتبط با  یا ورياتایید وزارت علوم، تحقیقات و فنثبت اختراع و جشنواره هاي مورد  .7

 ور شده باشد. نمره مربوط به جشنواره ها به هر کدام از اعضاء تحقیقاتی بطور کامل تعلق می گیرد.ظا نیز در گروه تحقیقاتی منپروژه دانشجو بوده و نام استاد راهنم

   .است در زمان دفاع غیر قابل تغییردر دوره پژوهشی از استاد راهنما اخذ و توسط دفتر تحصیالت تکمیلی در فرم ارزشیابی درج شده  و  "استمرار در تحقیق"نمره .8

  .افزوده می شود 1جدول در دفاع تاریخ  بهو به مقدار آن قوانین دانشگاه اعالم جبرانی برا ساس  هايواحدبه ازاي میزان افزایش سنوات تحصیلی  .9

 بی است.است و حداکثر یک مورد قابل ارزیاو مالکیت معنوي شرکت ها ثبت اختراع در اداره نتایج تحقیقات و ثبت  ثبت نوآوري، منظور از  .10

 مقاالت استاد راهنما باشد. نویسنده مسئولکه  داده می شود امتیاز نمایه دار تنها به مقاالت ارسالی علمی پژوهشی و .11

 .نمره دانشجو توسط هیات داوران در جلسه دفاعیه به صورت قطعی تعیین شده و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود .12

  

  

  

  

  

  دانشکدهمدیر تحصیالت تکمیلی  یا تایید معاون آموزشی به پیشنهاد استاد راهنما و  :  سقف نمره محصوالت پروژه دانشجو2دول ج

نوع محصول ارائه    نمره مصوب  محصوالت مصوب

  شده و تعداد مقاالت

  نمره  محصول

  دستگاه ساخته شده،  بسته نرم افزاري تولید شده،

  عملیات میدانی و جمع آوري داده واقعی، عملیات آزمایشگاهی

 

5/0  
    

  ثبت نوآوري ، مقاله در همایش هاو چاپ پذیرش 
5/0   

  (هر کدام حداکثر یک مورد)

    

      مورد) یک (حداکثر   75/0 ارسال مقاالت علمی پژوهشی

      مورد) یک (حداکثر 1  (ISI) دارارسال مقاالت نمایه 

      مورد) یک(حداکثر    5/0  ترویجی -مقاله درمجالت علمیهر پذیرش قطعی 

      5/1  پژوهشی -پذیرش قطعی هرمقاله درمجالت علمی

  ، ثبت اختراع(ISI) پذیرش قطعی مقاله در مجالت نمایه دار

  کسب عنوان درجشنواره ها
2     

    

      :هجمع نمره محصوالت ارائه شد

  تحصیالت تکمیلی دانشکده: یا مدیرمعاون آموزشی 

  نام و نام خانوادگی:                                                           تاریخ:                                  امضاء:



 

  (از ابتداي ترم تحصیلی ششم)  دانشجویان مجازيماه  براي ورودي هاي بهمن

  

    )نمره 2(جمع  محصوالت و تشویقی:   مقررات نمره تشویقی و سقف نمره محصوالت برحسب تاریخ دفاع 1جدول 

  بهمن  دي   آذر   آبان   مهر   شهریور     حداکثرتاریخ دفاع

  0  5/0  1  5/1  75/1  2  نمره تشویقی 

  2  5/1  1  5/0  25/0  0  مره محصوالتحداکثر ن

  

  تعاریف و مقررات:

کاهش  1حصوالت بر اساس جدولمیباشد. در صورت تسریع در اتمام پروژه، نمره م 2طول دوره کارشناسی ارشد  متناسب و حداکثر  سقف نمره محصوالت پروژه با .1

 می باشد.  2دانشجو در اتمام به موقع پروژه جایگزین آن میگردد. همواره جمع نمره محصوالت و تشویقی حداکثر  تالشیافته و نمره تشویقی براي 

 شویقی بهره مند می شود.نمره ت 2شهریور ماه دفاع از پایان نامه خویش را انجام دهد از  31چنانچه دانشجو حداکثر تا تاریخ  تبصره:

 به حداکثر نمره محصوالت محدود می شود. باشد،  1مندرج در جدول  حداکثرنمره محصوالتبیش از  ارائه شده توسط دانشجومحصوالت ه جمع نمراگر  .2

نمره باشد،  دانشجوي مقاله بیش از یک نفر تعداد مولفینمقاالت باید مستخرج از پروژه کارشناسی ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه باشد. درصورتیکه  .3

  بین دانشجویان تقسیم می شود. مقاله 

باشند. مقاالت ارائه  "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" یا "وزارت علوم، تحقیقات و فناوري"باید مورد تایید  "ترویجی -علمی"و  "پژوهشی - علمی"مجالت  .4

 ی شود.  شده در همایش هاي دانشجوئی ارزیابی نم

، و  و نامه ارسال مقاالتپذیرفته شده مجله ، نامه پذیرش قطعی مقاله همایش چاپ شدهپذیرش و یا ،  الزم است مقاله 2جهت تعیین سقف نمره محصوالت در جدول  .5

تا امتیاز محصوالت  قرار گیرد کمیلی دانشکده و یا مدیر تحصیالت ت قبل از دفاعیه در اختیار معاون آموزشیپس از تائید استاد راهنما و مستندات سایر محصوالت 

 زمانبندي الزم براي دریافت و یررسی محصوالت پروژه از  طرف دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می گردد.درج گردد.  2تعیین شده در جدول 

 ش مذکور را داشته باشد. منظور از بسته نرم افزاري محصولی است که استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصین در گرای .6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل قبول می باشند. جشنواره ها باید مرتبط با  یا ورياتایید وزارت علوم، تحقیقات و فنثبت اختراع و جشنواره هاي مورد  .7

 به جشنواره ها به هر کدام از اعضاء تحقیقاتی بطور کامل تعلق می گیرد.ور شده باشد. نمره مربوط ظپروژه دانشجو بوده و نام استاد راهنما نیز در گروه تحقیقاتی من

   .در زمان دفاع غیر قابل تغییر استدر دوره پژوهشی از استاد راهنما اخذ و توسط دفتر تحصیالت تکمیلی در فرم ارزشیابی درج شده  و  "استمرار در تحقیق"نمره .8

  افزوده می شود. 1قوانین دانشگاه اعالم و به مقدار آن به تاریخ دفاع در جدول جبرانی برا ساس میزان افزایش سنوات تحصیلی به ازاي واحدهاي  .9

 و مالکیت معنوي است و حداکثر یک مورد قابل ارزیابی است.شرکت ها ثبت اختراع در اداره نتایج تحقیقات و ثبت  منظور از ثبت نوآوري،  .10

 که نویسنده مسئول مقاالت استاد راهنما باشد. امتیاز داده می شود دارنمایه  تنها به مقاالت ارسالی علمی پژوهشی و .11

 نمره دانشجو توسط هیات داوران در جلسه دفاعیه به صورت قطعی تعیین شده و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود. .12

  

 
 

  

  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده یا تایید معاون آموزشی به پیشنهاد استاد راهنما و  :  سقف نمره محصوالت پروژه دانشجو2دول ج

نوع محصول ارائه    نمره مصوب  محصوالت مصوب

  شده و تعداد مقاالت

  نمره  محصول

  دستگاه ساخته شده،  بسته نرم افزاري تولید شده،

  میدانی و جمع آوري داده واقعی، عملیات آزمایشگاهی عملیات

 

5/0  
    

  ثبت نوآوري ، مقاله در همایش هاو چاپ پذیرش 
5/0   

  (هر کدام حداکثر یک مورد)

    

      مورد) یک (حداکثر   75/0 ارسال مقاالت علمی پژوهشی

      مورد) یک (حداکثر 1  (ISI)ارسال مقاالت نمایه دار 

      مورد) یک(حداکثر    5/0  ترویجی -درمجالت علمیمقاله هر پذیرش قطعی 

      5/1  پژوهشی -پذیرش قطعی هرمقاله درمجالت علمی

  ، ثبت اختراع(ISI) پذیرش قطعی مقاله در مجالت نمایه دار

  کسب عنوان درجشنواره ها
2     

    

      :جمع نمره محصوالت ارائه شده

  تحصیالت تکمیلی دانشکده: یا مدیرمعاون آموزشی 

  نام و نام خانوادگی:                                                           تاریخ:                                  امضاء:


