
 

 نامه پایان و ویژگی های دستاوردها به دهینمره دستورالعمل

 کارشناسی ارشد

 01شماره بازنگري: 
 2از  1صفحه: 

 

 

دستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات پژوهشي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد و به منظور تشريح  5ماده  4اين دستورالعمل به استناد بند        

 4 هاگيژو وي دستاوردهامجموع تدوين شده است. حداکثر امتياز قابل احتساب از کارشناسي ارشد پايان نامه  هایو ويژگي دهي به دستاوردهانحوه نمره

 نمره داده مي شود.توسط هيات داوران ها پوشانيبا در نظر گرفتن همها و ويژگيباشد و به دستاوردها نمره مي

 دهي خواهد شد.داوران مطابق اين دستورالعمل نمرههيات وهش و فناوری دانشکده، توسط از تاييد معاونت پژنامه پس  پايان هایويژگي و دستاوردها

 مقاله (1

 دهي به مقالهنحوه نمره -(1جدول )

 

شامل  WOSمقاله  باشد.های علميه ميهای مصوب وزارتين و شورای عالي حوزهترويجي معتبر داخلي شامل نشريه نشريه علمي پژوهشي و علمي -1-1

Emerging  نمي باشد و  بخشWeb of Science TM Core Collection .مدنظر است 

 گيرد. نباشد، نمره تعلق مي نامعتبر داخلي و خارجي شده ويالغو اعتبار  هایهای مندرج در جدول فوق، به شرط آن که در فهرست نشريه صرفا به مقاله -2-1

 گردد. ( با توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور ميQرتبه هر نشريه ) -3-1

مشاور باشد. الذکر بايد مستخرج از تحقيقات اصلي پايان نامه بوده و شامل نام دانشجو )نفر اول(، استاد)ان( راهنما و های مندرج در جدول فوقمقاله -4-1

 نويسنده مسئول مقاله، بايد يکي از استادان راهنمای دانشگاه فردوسي مشهد باشد.

 نوع مقاله رديف
حداکثر نمره هر 

 مقاله

حداکثر نمره هر 

 موضوع

  JCR – Q1,2 4مقاله  1

 

4 

 JCR – Q3,4 5/3مقاله  2

 3 های تخصصي تاييد شدهو يا فهرست نمايه WOS ،Scopusمقاله  3

 5/2 مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي 4

 1 1 مقاله علمي ترويجي معتبر داخلي 5

  75/0 مقاله کامل همايش معتبر 6

 5/0 چکيده مبسوط همايش معتبر 7 1

 25/0 خالصه( 2خالصه همايش معتبر)حداکثر  8



 

 نامه پایان و ویژگی های دستاوردها به دهینمره دستورالعمل

 کارشناسی ارشد

 01شماره بازنگري: 
 2از  2صفحه: 

 

 

 1)مقاله های همايشي )کامل، چکيده، خالصه(( نيز  8و  7و  6نمره و رديف های  1)مقاله ترويجي(  5حداکثر مجموع نمره کسب شده از رديف  -5-1

 نمره مي باشد.

تحت داوری مقاله " ارسال شده باشد و در وضعيت (4تا  1)رديف های به نشريه معتبر علمي پژوهشي قبل از برگزاری جلسه دفاعتبصره: در صورتيکه مقاله 

 مقاله تحت ويرايش" و در وضعيت مقاله موجود باشدگزارش داوری نشريه در خصوص نمره و  اگر  )نيم( 5/0باشد، حداکثر تا  "(Under Review) اوليه

(Under Revision ) داوری مجددو يا (Under Review)"  ،مي تواند منظور گردد صرفا يک مقاله درصد حداکثر نمره مقاله )سي(  30 تا حداکثرباشد

 صره شامل دانشکده الهيات و معارف اسالمي نمي گردد.باين ت مي تواند از اين تبصره استفاده نمايد.

 خاص ویژگی های( 2

 خاصهای ويژگي دهي به نحوه نمره –( 2جدول )

 نوع ويژگي رديف
هر حداکثر نمره 

 مورد

 هر حداکثر نمره

 موضوع

1 
 پايان نامه، بخشي از يک طرح پژوهش و فناوری برون دانشگاهي باشد

 تاييد مديريت توسعه و انتقال فناوری دانشگاهبا 
1 1 

 1 1 علمي يهبا تاييدهمراه ارائه گواهي ثبت اختراع  2

 5/1 5/1 آفريني با هدف تاسيس شرکت مشترک با دانشگاه *تصويب قابليت کار  3

 2 1  **کسب رتبه اول تا سوم در جشنواره معتبر 4

 75/0 75/0 استخراج استاندارد ملي 5

 

)با حضور يک عضو هيات علمي مرتبط به عنوان داور( صورت مي  معاونت پژوهش و فناوری دانشکده، پس از ارائه طرح در موضوعتصويب اين  *

 پذيرد.

المللي های معتبر بينبهايي و جشنوارههنری فجر و شيخ ،المللي داخلي خوارزمي، رازی، عالمه طباطبايي، فارابيهای بينجشنواره معتبر شامل جشنواره**

 باشد.مي

 باشد.اونت پژوهش و فناوری دانشگاه ميهرگونه تفسير مفاد اين دستورالعمل بر عهده مع

دانشگاه شورای پژوهش و فناوری  11/10/1398کميسيون تحصيالت تکميلي تصويب و در جلسه مورخ  28/08/1398اين دستور العمل در جلسه مورخ 

 و به بعد اجرايي مي باشد. استفاده از اين دستورالعمل برای ورودی های ماقبل نيز بالمانع مي باشد. 1398تاييد نهايي گرديد و برای دانشجويان ورودی 

( صرفا برای رشته معماری و شهرسازی 2جدول )  5و  4 هایبندکميسيون تحصيالت تکميلي، مقرر شد  12/12/1399مورخ مصوبه  بر اساس   

 :لحاظ گرددبه صورت ذيل  و شهرسازی دانشکده معماری

 گردد. منظورنيز  ايرانمسابقات تخصصي دارای مجوز از شورای عالي شهرسازی و معماری  -4بند

 مي باشد. 1 ضوعنمره هر مو حداکثرو  1داکثر نمره هرمورد ح -5بند

 


