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p هاي شيوه نامه دوره كارشناسي ارشدمجموعه پيوست 

 كارشناسي ارشدنامه دانشجويان نامه ارزيابي پايانشيوه): بپيوست (

 

نامه مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بيرجند كه در وبگاه مديريت نامه را بر اساس نگاشت. دانشجو بايد تدوين پايان1بند 

  . دانشگاه قابل دسترسي است، به انجام برساندتحصيالت تكميلي 

 نامه خودنامه و تأييد استاد راهنما، موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور هيأت داوران از پايان. دانشجو پس از تدوين پايان2بند 

  دفاع كند. 

رأي)، استاد يا اساتيد مشاور (مجموعاً با يك حق رأي)، . تركيب هيأت داوران متشكل از استاد يا اساتيد راهنما (هر كدام با يك حق 3بند 

  باشد.دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط (هر كدام با يك حق رأي) و يك نفر نماينده تحصيالت تكميلي (بدون حق رأي) مي

  حداقل داراي مرتبه استادياري باشد. هيأت علمي و نامه كارشناسي ارشد بايد. داور پايان1* تبصره 

نامه در جلسه حضور داشته باشد، حق رأي دارد و در غير اين صورت، حق رأي يا . اگر استاد راهنماي دوم يا مشاور پايان2تبصره * 

  تفويض آن را به غير ندارد.

  نامه به شرح زير است:بندي كيفي پايان. معيار سطح4بند 

 )14مردود (كمتر از  •

 )99/15تا  14متوسط ( •

 )99/17تا  16خوب ( •

 )99/18تا  18خيلي خوب ( •

  )20تا  19عالي ( •

بر  باشد. عالوهمي 5/18در خصوص نمرات پايان نامه كارشناسي ارشد، سقف نمره هيأت داوران (بدون لحاظ كردن نمرات تشويقي) . 5بند 

  گيرد:نمره تشويقي به شرح زير به دانشجو تعلق مي 2اين، حداكثر تا 

دو ماه پس ، تا 5/0نيمسال پنجم  يك ماه پس از شروعنمره، تا  6/0ي دفاع پيش از شروع نيمسال پنجم نمره تشويقي دفاع به موقع: برا -

نمره تشويقي لحاظ  1/0نيمسال پنجم  تا چهار ماه پس از شروعو  3/0نيمسال پنجم  تا سه ماه پس از شروع، 4/0نيمسال پنجم  از شروع

  گيرد:و پس از ماه پنجم نمره تشويقي تعلق نمي شودمي

  : نامهدر راستاي پايان نمره تشويقي فعاليتهاي پژوهشي -

 تينپذيرفته شده در مجالت مورد تأييد وزار ISCيا ISI ، Scopusپژوهشي، -نمره تشويقي به ازاي هر مقاله علمي 1تا  •

 ايرانهاي علمي و صنعتي داراي تأييديه سازمان پژوهشنمره تشويقي به ازاي هر ثبت اختراع  75/0تا  •

پذيرفته  )Short communications( يا مقاالت كوتاه ترويجي- مروري يا علمي-نمره تشويقي به ازاي هر مقاله علمي 5/0تا  •

  تينشده در مجالت مورد تأييد وزار

  نمره. 5/0تا سقف  معتبر هاي علميارائه شده در كنفرانسنمره به ازاي هر مقاله  25/0تا  •

  گردد.مينمره از محل نمرات تشويقي دانشجو كسر  5/0تا  ،هاي سه ماههعدم ارسال به موقع گزارش درصورت -

  نمره باشد. 2تواند بيشتر از به هر حال، سقف نمرات تشويقي دانشجو نمي -

  قابل دسترسي است. http://journals.msrt.irليست مجالت معتبر و مورد تأييد وزارت از طريق سايت . 1تبصره 

براي مقاالت مورد پذيرش  galley proofو يا نسخه  doiشده در مجالت، ارائه شماره  معيار تخصيص امتياز به مقاالت پذيرفته. 2تبصره 

  باشد.مجالت داخلي مي درالمللي و يا اصل پذيرش قطعي مقاله قطعي در مجالت بين
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 هاي علمي ثبت شده در وزارت علومهايي است كه برگزاركننده آن يكي از انجمنهاي علمي معتبر، كنفرانساز كنفرانس منظور. 3تبصره 

يرانتفاعي) هاي دولتي (به جز مراكز غيا يكي از دانشگاه ،)http://www.isacmsrt.ir (قابل دسترسي از طريق سايت تحقيقات و فناوري

  باشد.و يا يكي از سازمانهاي دولتي معتبر 

گيرد كه در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول، دانشگاه بيرجند (در بخش فارسي تحت . به مقاالتي نمره تشويقي تعلق مي4تبصره 

باشد؛ دانشجو يا استاد راهنماي اول، نويسنده ») University of Birjand«و در بخش انگليسي تحت عنوان » دانشگاه بيرجند«عنوان 

  مسئول بوده و ايميل دانشگاهي وي در مقاله درج شده باشد. 

  شود.اي به جز دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور وي آمده باشد، طبق جدول زير محاسبه مي. امتياز مقاالتي كه در آن نام نويسنده5تبصره 

  متياز مقاله سهم نفر اول از ا  شرايط مقاله

  (به جز اساتيد راهنما و مشاور)

  سهم نفرات بعد از امتياز مقاله

  (به جز اساتيد راهنما و مشاور)

  -  %100  مقاالت يك دانشجو با اساتيد راهنما و مشاور 

  %60  %90  مقاالت داراي دو نويسنده به جز اساتيد راهنما و مشاور

  %50  %80  راهنما و مشاورمقاالت داراي سه نويسنده به جز اساتيد 

مقاالت داراي چهار نويسنده به جز اساتيد راهنما و 

  مشاور

70%  40%  

  %30  %60  مقاالت داراي پنج نويسنده به جز اساتيد راهنما و مشاور

  باشد.گيرد كه سهم استاد راهنما و دانشگاه بيرجند در آن قيد شده . تنها به ثبت اختراعي نمره تشويقي تعلق مي6تبصره 

و با نظر مسئول پژوهشي دانشكده صورت  6هاي پژوهشي دانشجو از طريق تكميل كاربرگ شماره . ارزيابي نمره تشويقي فعاليت7تبصره 

كيفيت مقاله، الذكر و با در نظر گرفتن هاي فوقپذيرد. مسئول پژوهشي دانشكده، اختيار دارد كه با درنظر گرفتن مفاد اين بند و تبصرهمي

، امتيازات مربوطه را محاسبه و به نماينده تحصيالت تكميلي جلسه دفاع همپوشاني مقاالت دانشجومجله يا كنفرانس و نيز ميزان سطح 

   اعالم نمايد.

% امتيازات 50توان تا هاي پژوهشي دانشجويي در صورت ذكر نام استاد راهنما، مي. به مقاالت و ثبت اختراعات برگرفته از طرح6بند 

  را اختصاص داد. 5هاي ذكر شده در بند ي فعاليتتشويق

نامه خود را باشد. چنانچه دانشجويي اصالحات پايان. مهلت انجام اصالحات پيشنهادي هيأت داوران، يك ماه پس از تاريخ دفاع مي7بند 

ه نرساند، كليه نمرات تشويقي را به تأييد مسئول امور پژوهشي و فناوري دانشكد 11ظرف مدت مذكور انجام ندهد و كاربرگ شماره 

  شود.نامه وي حذف ميمنظور شده در ارزشيابي پايان

  نامه آورده شود.نامه دانشگاه بوده و حتماً بايد در نسخه صحافي شده پايان. فرم مالكيت نتايج و حق نشر، جزء الينفك پايان8بند 

علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره) نمايد و اين  نامه اقدام به تخلف. چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان9بند 

  كند.موضوع از سوي مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي

  ال مدرك تحصيلي صادر شده خواهد شد.نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطتبصره. احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان

و پس از آن  93نامه، طبق تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بيرجند، براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي . اين شيوه10بند 

  الزم االجرا است.


