
 

 
 کارشناسی ارشد  براي پروژه و پروژه عملی مقاله فرم نمره 

 ...  شماره فرم:

 1/6/98  تاریخ بازنگري:

 همکار گرامی سرکار خانم / جناب آقاي .............................................،

ي ....................................................... با ی ارشد خانم/آقامربوط به پایان نامه کارشناسژه عملی وو پربا تقدیم احترام، خواهشمند است مقاله[هاي] 

                                    طبق مستندات پیوست و دستورالعمل ذیل ارزیابی فرمایید. را شماره دانشجویی .........................

 کدهتحصیالت تکمیلی دانش دبیر 

 ، دانشگاهتکمیلی تحصیالت محترم مدیر 

ارشد ایشان خانم/آقاي ........................................................................ که در راستاي پروژه کارشناسیپروژه عملی و با تقدیم احترام، مقاله[هاي] 

 امضاء و تاریخ                                       د.گرفته ش ..... براي آن در نظرباشد، مورد ارزیابی قرار گرفت و نمره .....................................می

 دستورالعمل نحوه ارزیابی مقاالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 .استنامه هاي تهیه شده از پایانارشد مربوط به مقاله یا مقالهنامه کارشناسیدو نمره از ارزشیابی پایان  -1
 نام نویسندگان و ترتیب آنها به تأیید استاد راهنما برسد.در مقاله ذکر گردد و به عنوان نویسنده و نام دانشگاه صنعتی سجاد  و مشاور]راهنما [د[هاي] الزم است نام استا   -2

 نمایند.شخص میالت را مط به مقا ره مربوهاي ذیل حداکثر نمباشند و بر اساس جدولاي متشکل از استاد راهنما و اساتید دفاع میمرجع ارزیابی براي هر دانشجو، کمیته  -3

 مقاله ارسال شده براي ارائه در کنفرانس یک  حداکثر نمره براي    مقاله ارسال شده براي چاپ در مجلهیک  براي  نمره حداکثر  

 لیست سیاه 3سطح علمی 2سطح علمی 1سطح علمی وضعیت 

 

 لیست سیاه 3سطح علمی 2سطح علمی 1سطح علمی وضعیت 

 نمره 0 نمره  5/0 نمره  5/0 نمره  5/0 آماده ارسال نمره 0 نمره  5/0 نمره  5/0 نمره  5/0 الآماده ارس

در مرحله  
 بازنگري

 نمره 0 نمره  5/0 نمره  75/0 نمره 5/1 پذیرش نمره 0 نمره  75/0 نمره  1 نمره 5/1

 یا پذیرش 
 چاپ

  + نمره 2
 شویقی نمره ت 1

 نمره 0 نمره 1 نمره  2
و ثبت نام 

 و چاپ ارائه
 نمره 0 نمره  75/0 نمره 1 نمره  2

 . نماینده دانشکده در شوراي پژوهشی دانشگاه استوظیفه تعیین سطح علمی مجله و کنفرانس انتخاب شده بر عهده   -4

نام مقاله و پذیرش آن را به همراه نظر داوران به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائــه نمایــد. رسمی مربوط به ثبت هاي ایمیلبایست نسخه ارسال شده مقاله و دانشجو می  -5
 ز این مستندات را به همراه فرم ارزیابی مقاله به طور جداگانه به هر یک از اساتید راهنما و دفاع ارائه خواهد کرد.ت تکمیلی دانشگاه نیز یک نسخه امدیر تحصیال

نماینــد و فــرم دانشجو را ارزیابی هاي مقاله ،نامه، طبق مستندات ارائه شدهپس از برگزاري جلسه دفاع پایان حداکثر ظرف مدت یک هفتههر یک از اعضا کمیته موظفند   -6
 ارائه نمایند. نامهفرم نمره پایان گیري و درج در جهت میانگینتکمیل شده ارزیابی مقاالت را به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 به تعویق بیندازد. ،حداکثر به مدت یک ماهها، جهت مشخص شدن نتیجه داوري مقاله، اعالم نتیجه ارزیابی خود را توانداست کتبی دانشجو، کمیته میدر صورت درخو  -7

 اضافه خواهد گردید. حداکثر یک نمرههاي بعدي در مجموع براي مقالهبا تشخیص کمیته،   -8

 .است حداکثر یک نمره (که نتیجه داوري آنها هنوز مشخص نشده است) هاي ارسال شدهلهمجموع نمرات مقا   -9

 بــا  مختلف مقاله دو حداقل کهدرصورتی. است نمــره نیمحداکثر کنفرانس یا مجله براي هر سه سطح و  فقط براي یک مورد، »تهیه مقاله آماده ارسال«نمره مربوط به بند   -10
 قابل افزایش است.  نمره یک تا  بند این نمره باشد، شده آماده یک سطح مجله یا  انسکنفر براي  راهنما  استاد تایید

 . شودمی ضرب مقاله نمره در) یک از کمتر( پوشانیضریب هم ،کمیتهنظر پوشانی، با براي مقاالت داراي هم  -11

 شود.لحاظ می یکی از آنهافقط نمره (کنفرانس یا مجله) داشته باشد،  سه که دانشجو بیش از یک مقاله سطحدر صورتی  -12

 شود.لحاظ می فقط نمره دو مقاله(کنفرانس یا مجله) داشته باشد، سه  و سطح دو که دانشجو بیش از دو مقاله سطح در صورتی  -13

 .اضافه خواهد شد یل،طبق جدول ذ، نمره سهحداکثر ، کاربردي  هاي نامهپایانبه نمره   -14

 باشد. نمره سهاز بیش د نبایعملی و نمره مقاالت  مجموع نمرات پروژه  -15
 

 نمره مالك

 نمره 2 تقاضا محور بودنکاربرد صنعتی، داشتن ، باال قابلیت اطمینانظاهر خوب، درستی عملکرد، ساخت با کیفیت، 

 نمره 1 با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه هاي معتبرثبت اختراع، برگزیده شدن در جشنوارهسازي، انجام مراحل تجاري 
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