شماره فرم:
.....................

فرم نمره مقاله براي پروژه کارشناسي ارشد

تاریخ بازنگري:
آذر 94

همکار گرامي سرکار خانم  /جناب آقاي ،.............................................
با تقديم احترام ،خواهشمند است مقاله[هاي] مربوط به پايان نامه کارشناسي ارشد خانم/آقاي  .......................................................با شماره دانشجويي  .........................را
دکتر امير مسعود امينيان مدرس

طبق مستندات پيوست و دستورالعمل ذيل ارزيابي فرماييد.

مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه
مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه،
با تقديم احترام ،مقاله[هاي] خانم/آقاي  ........................................................................که در راستاي پروژه کارشناسيارشد ايشان ميباشد ،مورد ارزيابي قرار گرفت و
امضاء و تاريخ

نمره  ..........................................براي آن در نظر گرفته شد.

دستورالعمل نحوه ارزيابي مقاالت دانشجويان تحصيالت تکميلي
 -1دو نمره از ارزشيابي پاياننامه کارشناسيارشد مربوط به مقاله يا مقالههاي تهيه شده از پاياننامه ميباشد.
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الزم است نام استاد[هاي] راهنما [و مشاور] به عنوان نويسنده و همچنين نام دانشگاه صنعتي سجاد نيز در مقاله ذکر گردد .همچنين ،الزم است نام نويسندگان و ترتيب آنها به تأييد
استاد راهنما برسد.

 -3مرجع ارزيابي مقاالت براي هر دانشجو ،کميتهاي متشكل از استاد راهنما و اساتيد دفاع ميباشند و بر اساس جدولهاي ذيل حداکثر نمره مربوط به مقاالت را مشخص مينمايند.
نمره حداکثر براي مقاله ارسال شده براي چاپ در مجله
وضعيت مقاله

سطح علمي1

سطح علمي2

سطح علمي3

ليست سياه

آماده ارسال

 0/5نمره

 0/5نمره

 0/5نمره

 0نمره

در مرحله بازنگري

 1/5نمره

 1نمره

 0/75نمره

 0نمره

پذيرش و چاپ

 2نمره  1 +نمره تشويقي

 2نمره

 1نمره

 0نمره

نمره حداکثر براي مقاله ارسال شده براي ارائه در کنفرانس
وضعيت مقاله

سطح علمي1

سطح علمي2

سطح علمي3

ليست سياه

آماده ارسال

 0/5نمره

 0/5نمره

 0/5نمره

 0نمره

پذيرش

 1/5نمره

 0/75نمره

 0/5نمره

 0نمره

ثبت نام و ارائه و چاپ

 2نمره

 1نمره

 0/75نمره

 0نمره

ا-

وظيفه تعيين سطح علمي مجله و کنفرانس انتخاب شده بر عهده کميته ميباشد .منظور از ليست سياه ،مجالت و کنفرانسهاي نامعتبر است.
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دانشجو ميبايست نسخه ارسال شده مقاله و  emailهاي رسمي مربوط به ثبت نام مقاله و پذيرش آن را به همراه نظر داوران به مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه نمايدد .مددير تحصديالت تكميلدي
دانشگاه نيز يک نسخه از اين مستندات را به همراه فرم ارزيابي مقاله به طور جداگانه ب ه هر يک از اساتيد راهنما و دفاع ارائه خواهد کرد.
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هر يک از اعضا کميته موظفند حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري جلسه دفاع پايان نامه ،طبق مستندات ارائه شده معتبر از سوي دانشجو نسبت به ارزيابي مقالههاي وي اقدام نمايندد و فدرم
تكميل شده ارزيابي مقاالت را به مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه نمايند .مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز ميبايست پس از ميانگين گيري از نتايج ،حاصل آن را به عنوان نمره مقالده در فدرم
نمره پاياننامه دانشجو وارد نمايد.
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در صورت درخواست کتبي دانشجو ،کميته ميتواند جهت مشخص شدن نتيجه داوري مقاله ها ،اعالم نتيجه ارزيابي خود را حداکثر به مدت يک ماه به تعويق بيندازد.
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براي مقاله هاي بعدي با تشخيص کميته ،در مجموع حداکثر يک نمره اضافه خواهد گرديد.
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مجموع نمرات مقالههاي ارسال شده حداکثر يک نمره ميباشد.

 -10نمره مربوط به بند "تهيه مقاله آماده ارسال" ،فقط براي يک مورد و صرف نظر از کنفرانس يا مجله براي هر سه سطح حداکثر  0/5نمره باشد .درصورتيکه حداقل دو مقاله مختلف با تاييد استاد راهنما
براي کنفرانس يا مجله سطح يک آماده شده باشد ،نمره اين بند تا يک نمره قابل افزايش است.
 -11براي مقاالت داراي همپوشاني ،با نظر اساتيد ،ضريب همپوشاني (کمتر از يک) در نمره مقاله ضرب ميشود.
 -12در صورتيکه دانشجو بيش از يک مقاله در سطح( 3اعم از کنفرانس يا مجله) داشته باشد ،فقط نمره يكي از آنها لحاظ ميشود.
 -13در صورتيكه دانشجو بيش از دو مقاله در سطح 2و سطح( 3اعم از کنفرانس يا مجله) داشته باشد ،فقط نمره دو مقاله لحاظ ميشود.

