جدول  :2سقف نمره محصوالت پاياننامه دانشجو به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید معاون آموزشی يا مدير تحصیالت تکمیلی دانشکده
محصوالت مصوب

نوع محصول ارائه

نمره مصوب

دستگاه ساخته شده

شده و تعداد مقاالت

نمره محصول

 0/5الی 1

عملیات آزمايشگاهی  ،بسته نرم افزاری تولید شده،

0/5

عملیات میدانی و جمع آوری داده واقعی
پذيرش و چاپ مقاله در همايشهای معتبر ،مجالت علمی -ترويجی

0/5
(حداکثر يک مورد)

مقاالت تحت داوری مجالت علمی پژوهشی معتبر

( 0/5حداکثر يک مورد)

مقاالت تحت داوری مجالت نمايه دار )(ISI

( 0/75حداکثر يک مورد)

ثبت نوآوری(اختراع)

( 0/5حداکثر يک مورد)

کسب عنوان درجشنوارههای معتبر

( 0/5حداکثر يک مورد)

1

پذيرش قطعی هرمقاله در مجالت معتبر علمی -پژوهشی
پذيرش قطعی مقاله در مجالت نمايه دار )(ISI

1/5

همکاری در پروژه های صنعتی منعقده از طرف دانشگاه

1
جمع نمره محصوالت ارائه شده:

معاون آموزشی يا مدير تحصیالت تکمیلی دانشکده:
نام و نام خانوادگی:

تاريخ:

امضاء:

تعاريف و مقررات:
 .1سقف نمره محصوالت پایاننامه با طول دوره کارشناسی ارشد متناسب و حداکثر 3میباشد .در صورت تسریع در اتمام پایاننامه ،نمره محصوالت بر اساس جدول 1کاهش
مییابد و نمره تشویقی براي تالش دانشجو در اتمام به موقع پایاننامه ،جایگزین آن میگردد .همواره جمع نمره محصوالت و تشویقی حداکثر  3میباشد.
تبصره :چنانچه دانشجو حداکثر تا تاریخ  31شهریور از پایان نامه خویش دفاع کند ،از  3نمره تشویقی بهره مند میشود.
 .2اگر جمع نمره محصوالت ارائه شده توسط دانشجو بيش از حداکثرنمره محصوالت مندرج در جدول  1باشد ،به حداکثر نمره محصوالت محدود میشود.
 .3مقاالت باید مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه باشد .درصورتیکه تعداد مؤلفان دانشجوي مقاله بيش از یك نفر باشد ،نمره مقاله بين
دانشجویان تقسيم میشود.
 .4مجالت "علمی -پژوهشی" باید مورد تأیيد "وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري" یا "وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" باشند .مقاالت ارائهشده در همایشهاي دانشجویی
ارزیابی نمیشود.
 .5جهت تعيين سقف نمره محصوالت در جدول  ،2الزم است مقاله پذیرش و یا چاپ شده همایش ،نامه پذیرش قطعی مقاله مجله پذیرفته شده و نامه مقاالت تحت داوري ،و
مستندات سایر محصوالت پس از تأیيد استاد راهنما و قبل از دفاعيه در اختيار معاون آموزشی و یا مدیر تحصيالت تکميلی دانشکده قرار گيرد تا امتياز محصوالت تعيين شده
در جدول  2درج گردد .زمانبندي الزم براي دریافت و یررسی محصوالت پایاننامه از طرف دفتر تحصيالت تکميلی دانشکده تعيين میگردد.
 .6منظور از بسته نرم افزاري محصولی است که استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصين در گرایش مذکور را داشته باشد و منظور کار با نرم افزار و يا نوشتن زير برنامه
میباشد.
 .7ثبت اختراع و جشنوارههاي مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قابل قبول میباشند .جشنوارهها باید مرتبط با پایاننامه
دانشجو و نام استاد راهنما نيز در گروه تحقيقاتی منظور شده باشد .نمره مربوط به جشنوارهها به هر کدام از اعضاي تحقيقاتی به طور کامل تعلق میگيرد.
 .8نمره"استمرار در تحقيق" در دوره پژوهشی از استاد راهنما اخذ و توسط دفتر تحصيالت تکميلی در فرم ارزشيابی درج میشود و در زمان دفاع غير قابل تغيير است.
 .9ميزان افزایش سنوات تحصيلی به ازاي واحدهاي جبرانی برا ساس قوانين دانشگاه به تاریخ دفاع در جدول  1افزوده میشود.
 .10منظور از ثبت نوآوري ،ثبت نتایج تحقيقات و اختراع در اداره ثبت شرکتها و مالکيت معنوي است و حداکثر یك مورد قابل ارزیابی است.
 .11تنها به مقاالت تحت داوري به مجالت علمی پژوهشی و نمایهداري امتياز داده می شود که نویسنده مسؤول مقاالت ،استاد راهنما باشد .مدت تحت داوری حداقل ده روز
باشد.
 .12نمره دانشجو توسط هيأت داوران در جلسه دفاعيه به صورت قطعی تعيين میشود و پس از آن غير قابل تغيير خواهد بود.
 .13نمره همکاري در پروژه هاي صنعتی منعقده از طرف دانشگاه با استفاده از فرم مربوطه قابل اعمال خواهد بود .توضيحات و مقررات مربوط در فرم درج گردیده است.

فرم همکاري در پروژه هاي صنعتی منعقده از طرف دانشگاه
دوره :روزانه  نوبت دوم

نام و نام خانوادگی دانشجو:
شماره دانشجویی:
رشته و گرایش:
عنوان پایان نامه...................................................................................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
تعداد ماه هاي همکاري:
تایيد استاد راهنما مبنی بر ارتباط موضوع همکاري با پایان نامه و صحت انجام همکاري:
تاریخ:
امضاء
* نمره تشویقی همکاري صنعتی حداکثر یك نمره ميباشد که معادل پرداخت تایيد شده  30ميليون ریال است .مقادیر کمتر
متناسب با این مبلغ محاسبه خواهد شد.

ریال از محل
ریال به حروف
بدینوسيله گواهی می گردد مبلغ به عدد
با عنوان .........................................................................................
منعقده در تاریخ
پروژه صنعتی شماره
......................................................................................................................................................................................................................................
پرداخت گردیده است.
نام و نام خانوادگی مدیر همکاري هاي علمی و صنعتی:
تاریخ:
امضاء

نمره تشويقی ارتباط موضوع پايان نامه با قرارداد صنعتی
با توجه به اینکه موضوع پایان نامه و قرارداد صنعتی فوق الذکر در یك راستا می باشند لذا متناسب بر پرداخت انجام شده نمره
در نظر گرفته شد.
تشویقی برابر
نام و نام خانوادگی مدیر گروه ذي ربط:
تاریخ:
امضاء
نام و نام خانوادگی معاون آموزشی  /مدیر تحصيالت تکميلی دانشکده:
تاریخ:
امضاء

