
 ارشد كارشناسي هاي نامه پايان به مربوطمقاله  نمره 2 نمودن لحاظ نحوه دستورالعمل

   ازموسسه  های گرايش و ها رشته همه برای نامه پايان نمره موسسه مصوبه شورای پژوهشبر اساس      

 مشروط دفاع از بعد روز 09 تا حداكثر) زير مستندات ارائه با باقيمانده نمره 2 .شده است گرفته نظر در 81

 راهنما استاد تأييد با دانشجو كه صورتي درالبته . شود مي اضافه نگردد( اضافه سنوات مجاز مدت به اينكه بر

ولي برای انجام امور فارغ التحصيلي  شد خواهد مشخص دفاع روز نهايي نمره نباشد، موافق اداری داليل به يا

با راهنمايي استاد راهنما از پايان نامه خود مقاله استخراج و به يكي از مجالت و ژورنال نياز است دانشجو 

 ضميمه پايان نامه خود نمايد.های معتبر و مورد قبول وزارت علوم و تحقيقات ارسال و نامه ارسال مقاله را 

 مربوط به مقاله: « نمره 2»  شرايط تخصیص 

 :كند كسب زير شرح به امتيازاتي تواند مي مختلف مجالت در نامه پايان با ارتباط در مقاله ارائه با دانشجو

 كردن جمع قابل مقاله يك از بيش) نمره 2 تا معتبر های نمايهبا  ISC و  ISI مقاله چاپ يا پذيرش-8

  . (باشدمي

              تا فناوری و تحقيقات، علوم وزارت تائيد مورد پژوهشي-علمي مجالت در مقاله چاپ يا پذيرش -2

 .(باشد مي كردن جمع قابل مقاله يك از بيش)  نمره  5/8

 از بيش) نمره 8 تا موسسه آموزش عالي غزالي "فصلنامه پژوهشي مديريت" در مقاله چاپ يا پذيرش -3

 .(باشد مي كردن جمع قابل مقاله يك

                 تا فناوری و تحقيقات علوم، وزارت تائيد مورد ترويجي -علمي  مجالت در مقاله چاپ يا پذيرش -4

 .(باشد مي كردن جمع قابل مقاله يك از بيش) نمره 8

تحت داوری قرار گرفتن  " بر مبتني معتبر مدرك داشتن و مقاله اصل ارائه با نامه پايان از مقاله ارسال -5 

 ديگر معتبر های نمايه يا و پژوهشي علمي ، ISI ، ISC مجالت برای مجلهكميته داوری  توسط "مقاله

  .نمره9/ 5 تا اكثر حد

 يك از بيش) نمره 5/9 تا المللي بين های كنفرانس در كامل بطور مقاله پذيرش ارائه يا مقاله ارائه -6

 . (باشد مي كردن جمع قابل مقاله

 يك از بيش)نمره  25/9 تا كامل مقاله چاپ با همراه الزاماً و ملي های كنفرانس های در مقاله ارائه -7

 . (باشد مي كردن جمع قابل مقاله

  بوده و تعیین نمره  "سقف نمره"دقت شود که نمرات تعیین شده برای هر یک از بندها

 بود. تعلق گرفته بر اساس نظر کمیته داوران خواهد


