
 حضور روسای محترم دانشکده ها

بخشنامه نمره دهی پایان نامه های ارشد و دکتری ) که در پیوست نیز امده اند( تنظیم شده است، لذا  از دوشیوه نامه زیر بر اساس خالصه ای 

 بفرمایید:اوری پایان نامه های مقاطع تحصیالت تکمیلی اطالع رسانی داست به ذینفعان و مجریان جلسات  خواهشمند

 

 28/1/96مورخ  3786/7وهشی پایان نامه های ارشد بخشنامه ارزیابی آموزشی پژ -الف

 :ر مقطع ارشد(هت اخذ نمره مقاله دشرایط الزم ج) 1تعریف 

ت شود، مجله مورد تایید آدرس دهی استاندارد دانشگاه رعای ول باشد،ئعنوان مجله تخصصی باشد، استاد راهنما نویسنده مس     

 باشد.  (SCOPUS,PUBMED,ESCIدانشگاه آزاد دارای نمایه)یا  دارای ضریب تاثیر ISIیا  WOSیا  JCRیا  ( srt.irjournals.mوزارتین)

 ات ثبت نمره دانشجو در جلسه دفاع: جزئی1جدول                                                            

  سقف نمره دستاورد پژوهشی مهلت ارایه ثبت نمره

 )سقف درجه کیفی(

 ردیف

 1 )خوب(18 --------- ------- ---------

 توسط داوران در فرم الف*

توسط مدیر پژوهشی *
دانشکده در صورتجلسه دفاع 

 و با استناد به فرم الف

 2 )خیلی خوب(19 (1گواهی سابمیت مقاله )طبق تعریف فقط در جلسه دفاع

 توسط داوران در فرم الف*

توسط مدیر پژوهشی *

دانشکده در صورتجلسه دفاع 

 و با استناد به فرم الف
 

 در جلسه دفاع

 

 

 

 3 )عالی(20 (1مقاله )طبق تعریف پذیرش یا چاپگواهی 

توسط مدیر پژوهشی *

 دانشکده در صورتجلسه دفاع

 قبل از فارغ التحصیلی

  

شی واحد مجاز شود معاونت پژوه 1چنانچه دانشجو پس از دفاع و قبل از فارغ التحصیلی موفق به پذیرش یا چاپ مقاله طبق تعریف : 1نکته

 است رتبه کیفی پایان نامه در صورتجلسه دفاع را یک درجه ارتقا دهد.

تکمیل شود و پس از پیشنهاد نمره فرم الف که در پیوست این نامه ضمیمه شده است همراه با صورتجلسه دفاع توسط داوران ازم است : 2ته کن

 پژوهشی بر طبق جدول فوق، جهت تایید نهایی و ثبت در صورتجلسه دفاع به مدیریت پژوهشی دانشکده ارسال گردد.

 

 

 

 



 7/12/98مورخ  79534/10وهشی پایان نامه های ارشد بخشنامه ارزیابی آموزشی پژ -ب

 :(دکتری ر مقطعهت اخذ نمره مقاله دشرایط الزم ج) 1تعریف 

 ت شود، آدرس دهی استاندارد دانشگاه رعای ول باشد،ئعنوان مجله تخصصی باشد، استاد راهنما نویسنده مس     

 : پایان نامه در جلسه دفاعمراحل تعیین سقف نمره و سقف درجه کیفی 

 که در پیوست آمده است 79534/10 مستندات پژوهشی بخشنامه 2طبق جدول  مقاالتامتیاز محاسبه  :مرحله اول

 تعیین سقف نمره بر اساس جدول زیر:: 2مرحله 

 ات ثبت نمره دانشجو در جلسه دفاعجزئی                                                           

فرمهای مورد نیاز در جلسه 

دفاع که باید به تایید هیات 

 داوران برسد

سقف نمره و سقف 

 درجه کیفی

 دستاورد پژوهشی

 (2)طبق جدول

  سقف نمره

 )سقف درجه کیفی(

 ردیف

 )پژوهشیار(صورت جلسه دفاع 
 و

 79534/10بخشنامه 1-5رم ف

 1 )خوب(17 5امتیاز پژوهشی  (17خوب )تا 

 )پژوهشیار(صورت جلسه دفاع 

 و

 79534/10بخشنامه 1-5رم ف

 2 )خیلی خوب(19 7تا  5باال تر از امتیاز پژوهشی  (19تا بسیار خوب) تا 

 )پژوهشیار(صورت جلسه دفاع 

 و

 79534/10 بخشنامه 3-5رم ف

 (20ا عالی )تا ت

 

 

 

 3 )عالی(20 7باالتر از امتیاز پژوهشی 

  

 دانشجو پس از دفاع موظف است هر دو فرم ذکر شده در جدول فوق را درپژوهشیار بارگذاری کند: 1نکته

ل فوق و جدو دو فرمکپی  ارایه ،جهت فارغ التحصیلی دانشجو عالوه بر مستندات پژوهشی شامل متن مقاالت و نامه پذیرش مقاالت: 2ته کن

 .به دفتر تحصیالت تکمیلی الزامی است) که در ضمیمه ذکر شده (  همچنین فرم درخواست فارغ التحصیلی

 و فرم الف و فارغ التحصیلی 79534/10، 3786/7* پیوستهای این نامه عبارتند از بخشنامه 

 

 با تشکر 

 ریحانه کاردهی مقدم

 دهرئیس اداره تحصیالت تکمیلی واحد مش

 


