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باشد. در صورت تسریع در اتمام پروژه، نمره محصوالت بر اساس  می 2طول دوره کارشناسی ارشد متناسب و حداکثر  سقف نمره مورد نياز براي محصوالت پروژه با .1

 می باشد.  2همواره جمع نمره محصوالت و تشویقی حداکثر گردد.  دانشجو در اتمام به موقع پروژه جایگزین آن می تالشکاهش یافته و نمره تشویقی براي  1جدول

 نمره تشويقی بهره مند می شود. 2شهريور ماه دفاع از پايان نامه خويش را انجام دهد از  31تاريخ  اچنانچه دانشجو حداکثر ت تبصره:

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

نمره باشد،  تعداد مولفين دانشجوي مقاله بيش از يك نفرمقاالت باید مستخرج از پروژه کارشناسی ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه باشد. درصورتيكه  .3

  بين دانشجويان تقسيم می شود. مقاله 

رائه باشند. مقاالت ا "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی"و  "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري"باید مورد تایيد  "ترویجی -علمی"و  "پژوهشی -علمی"مجالت  .4

 دانشجوئی ارزیابی نمی شود.  همایش هاي شده در 

و نامه ارسال مقاالت و ، نامه پذیرش قطعی مقاله پذیرفته شده همایش چاپ شده پذیرش و یا ، الزم است مقاله2جهت تعيين سقف نمره محصوالت در جدول  .5

رد تا امتياز محصوالت مستندات سایر محصوالت پس از تایيد استاد راهنما و قبل از دفاعيه در اختيار معاون آموزشی و یا مدیر تحصيالت تكميلی دانشكده قرار گي

 ررسی محصوالت پروژه از  طرف دفتر تحصيالت تكميلی دانشكده تعيين می گردد.بافت و . زمانبندي الزم براي دریدرج گردد 2تعيين شده در جدول 

 منظور از بسته نرم افزاري محصولی است که استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصين در گرایش مذکور را داشته باشد.  .6

ت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قابل قبول می باشند. جشنواره ها باید مرتبط با و وزار ورياتایيد وزارت علوم، تحقيقات و فنثبت اختراع و جشنواره هاي مورد  .7

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

   .در زمان دفاع غيرقابل تغيير استه پژوهشی از استاد راهنما اخذ و توسط دفتر تحصيالت تكميلی در فرم ارزشيابی درج شده  و در دور "استمرار در تحقيق"نمره .8

  افزوده می شود. 1جدول در دفاع تاریخ  بهو به مقدار آن قوانين دانشگاه اعالم جبرانی برا ساس  هايواحدبه ازاي ميزان افزایش سنوات تحصيلی  .9
 است و حداکثر یك مورد قابل ارزیابی است.و مالكيت معنوي شرکت ها ثبت اختراع در اداره نتایج تحقيقات و ثبت ثبت نوآوري، ز منظور ا .10

 تنها به مقاالت ارسالی علمی پژوهشی و نمایه دار امتياز داده می شود که نویسنده مسئول مقاالت استاد راهنما باشد. .11

 .جلسه دفاعيه به صورت قطعي تعيين شده و پس از آن غيرقابل تغيير خواهد بودنمره دانشجو توسط هيات داوران در  .12
 

 

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

 دي 30 آذر 30 آبان 30 مهر 30 شهریور 31تا    حداکثرتاریخ دفاع

 0 5/0 1 5/1 2 نمره تشويقی 

 2 5/1 1 5/0 0 حداکثر نمره محصوالت

 
 

 

 نمره محصوالت پروژه دانشجو :  سقف 2جدول 

 

 نمره مصوب محصوالت مصوب

  5/0 دستگاه ساخته شده، بسته نرم افزاري توليد شده، عمليات ميدانی و جمع آوري داده واقعی، عمليات آزمایشگاهی

 )هر کدام حداکثر یك مورد( 5/0 مقاله در همایش ها، ثبت نوآوري چاپ 

 )حداکثر یك مورد( 25/0 شیعلمی پژوهدر مجالت ارسال مقاالت 

 مورد( یك)حداکثر  75/0 (ISI)نمایه دار در مجالت  ارسال مقاالت 
 )حداکثر یك مورد( 5/0 ترویجی -مجالت علمی پذیرش قطعی هر مقاله در
 5/1 پژوهشی -مجالت علمی پذیرش قطعی هرمقاله در

 2 عنوان درجشنواره ها، ثبت اختراع، کسب (ISI)پذیرش قطعی مقاله در مجالت نمایه دار


