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 نوع مقاله
حداکثر نمره 

  در واحد 
نمره 

  محصوالت
نمره حداکثر 

 در ردیف
نمره حداکثر  

 در موضوع

5/1 نامهمستخرج از پایان JCR نشریات شده در پذیرفتهمقاله علمی پژوهشی  1   -- 

2 

 --  1  نامهمستخرج از پایان ISC نشریات  شده در  پذیرفتهمقاله علمی پژوهشی  2

  --   1  نامهیا علمی پژوهشی داخلی مستخرج از پایان ISI نشریات در شده  پذیرفتهمقاله علمی پژوهشی   3

75/0  نامههاي معتبر داخلی و خارجی مستخرج از پایاندر دائره المعارف شده پذیرفته مقاله علمی پژوهشی 4   -- 

75/0  نامهمستخرج از پایانمجالت علمی  ترویجی  شده در پذیرفته مقاله  5   -- 

75/0 نامهمستخرج از پایان  Scopus و  WoSهاي استنادي مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت نمایه شده در پایگاه  6    --  

5/0 نامهالمللی (داراي هیات تحریریه معتبر) مستخرج از پایانسایر مجالت معتبر ملی و بینشده در پذیرفتهمقاله علمی پژوهشی  7   1 

   5/0   نامهاي مستخرج از پایانهاي علمی معتبر بین المللی، ملی و منطقهت همایشدر مجموعه مقاالچاپ شده کامل  مقاله علمی 8

1 

ـایشدر مجموعه مقاالخالصه چاپ شده  مقاله علمی 9 15/0  نامهمستخرج از پایان هاي علمی معتبرت همـ   

 1  1 تألیف کتاب مرتبط با موضوع پایان نامه  10

1 

5/0 نامهترجمه کتاب مرتبط با موضوع پایان 11   5/0  

75/0تا  25/0  یید مراجع ذیربط  أنامه به تهاي مرتبط با پایانهاو آزمونتدوین استانداردهاي معتبر در زمینه روش 12   75/0  

 1  1 یید مراجع علمی معتبر   أنامه و مـــورد ت، یا اثر بدیع و ارزنده هنري مرتبط، مستخرج از پایاناختراعاکتشاف، ابتکار، نوآوري،  13

25/0  مراجع علمی معتبریید أتمورد  اختراع یا اکتشاف ثبت شده و آثار پژوهشی و فنی برگزیده در داخل یا خارج از کشور 14   5/0  

 1   1، 75/0، 5/0 نامه بر حسب رتبه از سوم تا اول   المللی مرتبط با پایانملی و بینهاي کسب مقام در جشنواره  15

16 
  اندشدهانجام هایی که در راستاي یکی از قراردادهاي برون دانشگاهی نامهپایان

  )دانشگاه معاونت پژوهش و فناوريیید أت(با   
میلیون ریال هزینه  10به ازاي هر 

  25/0پرسنلی 
 

1 

  

17  

  

  اند.هاي برون دانشگاهی شدهاز سازمانمالی هایی که منجر به عقد قرارداد یا حمایت نامهپایان

   25/0  تا ده میلیون ریال
1 

5/0  تا صد میلیون ریال   

   1  بیش از صدمیلیون ریال 

      می باشد) 2محصوالت  جمع نمره محصوالت (سقف نمره 

4 کاربرگ شماره   

نامه کارشناسی ارشدتولیدات علمی مستخرج از پایانارزشیابی   

...............شماره : .....  

......................تاریخ :   

...................پیوست :   

..................................: دانشجو  ........................................................: ........... رشته ...........................: شماره دانشجویی ............. ........   ........................................: ...................... دانشکده ........................
 امضاء : ..........................................نام و نام خانوادگی کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده : ...................................................  تاریخ و 

  ...................................................نام و نام خانوادگی استاد راهنما : 
 .......................................... تاریخ و امضاء :

  نام و نام خانوادگی داور داخلی : ...................................................
 .......................................... تاریخ و امضاء :

 شود.در هر همایش حداکثر دو مقاله پذیرفته می  
 .ذکر نام استاد راهنما در عنوان مولفان الزامی است  
  باشد.سال ( شش نیمسال ) از بدو ورود پذیرش دانشجو می 3سقف زمان پذیرش تولیدان علمی مستخرج از پایان نامه حداکثر تا 
  فراغت از تحصیل دانشجو به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.مستندات باید پیوست کاربرگ شود و در پرونده 


