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 ارشد يان نامه کارشناسيمقاالت مستخرج از پا وه نامهيش

 مقدمه:

گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با  ،هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد

پژوهش و  ،مهارت الزم را براي آموزش ،پژوهش علمي يهاروشالزم و آشنايي با  يهاآموزشفراگيري 

ت يجه تربينت نيترمهم توانيمرا  يعلم يد دانش و برونداد هاين تولين بيدر ا .كننديمخدمات پيدا 

 يان كارشناسيدانشجو ين تجربه پژوهشينامه اولانيپا ت.دانس يليالت تکميان مقاطع تحصيدانشجو

زير نظر استاد  ،در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ،طي آن دانشجو موظف استارشد است كه 

نامه انياز آنجا كه پاان برساند. يرا به پا مقطع نيا الزم و با كسب نمرهد يق بپردازبه تحق ،راهنما

-انيپا يرند تا با انتشار مطالب اصليد تمام تالش خود را به كار گيان بايلذا دانشجو ،دارد يمخاطبان اندك

جاد يمنظور ابه  ،ان راستيبدست آمده مطلع سازند؛ كه در هم يافته هايرا از  يشترينامه خود، جامعه ب

ان ياست كه دانشجواختصاص داده شده  يبه مقاالت نامهانيپااز نمره  يبخش، انيزه در دانشجويانگ

دانشگاه  ارشد كارشناسي دانشجويان، ني. بنابراكننديمان نامه خود استخراج يارشد از پا يكارشناس

 رعايتوه نامه را ين شيمفاد ا بايستي نامه پايان از مستخرج مقاله ارائه صورت در چابهار يالمللنيب

 :نمايند

 نمره مقاله  :1 هدما

 يكارشناس يان نامه هايدر مورد پا 20/2/98دانشگاه مورخ  آموزشي يبا استناد به مصوبه جلسه شورا

 است. 19هاي تحصيلي دانشگاه شتهكليه ر يسقف نمره بدون مقاله برا ،ارشد

 انيپا ييتا نمره نها گردديمو به نمره دانشجو اضافه  شدهخص ل مشيطبق ضوابط ذ 20اختالف نمره تا 

 تيرينظر مدا كنفرانس باشد كه با ي ، كتابدر قالب مقاله مجله توانديمنمرات مازاد  د.ن شويينامه تع

  .ابدياختصاص  5ن شده در ماده يتدو يار هايو بر اساس مع يپژوهش

  نحوه نگارش نام دانشگاه :2 ماده

و  يو خارج يداخــل يدر مجالت علم چابهار يالمللنيبكه به نام دانشگاه  ينه چاپ مقاالتيدر زم -1-2

 ند :يت نمايل را رعايموارد ذ ،شونديمارائه  يالمللنيبو  يداخــل يا در كنــگــره هاي



2 
 

 ر نوشته شود:يد به شکل زيبا يه مقاالت علميدر كل چابهار يالمللنيبنام دانشگاه 

 "گروه....................، دانشگاه بين المللي چابهار، چابهار، ايران ": يرسامقاله ف

 ، فرانسه و ...(:  يسي)انگل ير فارسيمقاالت غ

"  Department of ………, International University of chabahar, chabahar, 

Iran". 
. درج نام كامل دانشگاه و واحد با ت گردديب باال رعايو ترت يد به صورت تواليدرج نام دانشگاه با -2-2

نمره مربوطه به مجزا گردد تا  ،ر عباراتياز سا «  ،   »  توسط عالمت يستيبوده و با يعبارات باال الزام

 د.ريگق مقاله تعل

د شده باشد، نمره يگر قيد ياا موسسهيكه عالوه بر نام دانشگاه، نام دانشگاه و  يدر مقاالت تبصره:

 ابد.ييه به نصف كاهش ماز مقال يافتيدر

  ياصل مؤلف: 3ماده  

مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده  يه محتواي، تهيت نوشتاريكه مسئولاست  يافراد / فرد ياصل مؤلف

الزم است ن رو، ياز ادانشجو است.  بر عهده ياصل مؤلفان نامه يدر مورد مقاالت مستخرج از پادارد. 

و ا خواهد شد يو  شدهبه نام دانشگاه چاپ  مورد ادعا مورد نظر در مجلهكه مقاله  شودتعهد مدانشجو 

 ياستاد راهنما .ارائه گردد يدر آن مجله به حوزه معاونت پژوهش منتشر شده اصل مقاله ،نيمدت مع يط

  د.نامه خواهد بو وهيشن يمصوب ا يهاچارچوبانتشار مقاله بر اساس  يريگيدانشجو مسئول پ

ا د نام استاد راهنميق. باشددانشجو سنده اول ينود يبا ان نامهيالت مستخرج از پادر مقا :1تبصره 

  قرار نخواهند گرفت. يمورد بررس ،د نشده باشديكه نام استاد راهنما در آن ق يو مقاالت است يالزام

ت بالمانع نوشتن نام ساير همکاران همانند استاد راهنماي دوم، استاد / اساتيد مشاور در مقاال :2تبصره 

 است.

تعلق  ،شده است يمعرفه اول دسنيكه به عنوان نو يياز و نمره مقاالت فقط به دانشجوي: امت3تبصره 

  تعلق نخواهد گرفت. ينمره ا ،د شده استيدر مقاله ق هاآنكه نام  يانير دانشجويرد و به سايگيم

 

 مهلت ارائه مقاله  :4 ماده
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ا مقاله ياند شده يامقاله در مجله  چاپا يرش يموفق به ارائه نامه پذ ،دفاعجلسه كه قبل از  يانيدانشجو

خود مقاالت ص نمره ينسبت به تخص ،دفاع از جلسهقبل  ستيبايم اند،داده ارائه يخود را در كنفرانس

 و مستندات مربوط به مقاله ارائه مدارکن منظور الزم است تا دانشجو نسبت به يا يند. براياقدام نما

اخذ ز اقدام نموده و پس ا (صفحه اول مجله يكپا يرش ينامه پذ ،مقاله PDFل يفا ،مقاله يچاپنسخه )

چاپ شده  ارشد ينامه كارشناس انيمقاله مستخرج از پا يابيارزش در فرمر گروه يراهنما و مد د استادييتا

 ل دهد. يتحو يت پژوهشيريبه مدو كنفرانس ها  يدر مجالت علم

 ثبت نمره مقاله  و يبررس :5 ماده

ق مجله يدق يكه مستخرج شده است بر عهده استاد راهنما است اما بررس ياعنوان مقاله يبررس -1-5

 يپژوهشت يريمدبه عهده  ،است شدهافت يدر رشينامه پذ ا از آنيكه مقاله در آن چاپ شده است  يا

اعتبار  دانشجو نخواهد توانست به ،د نشده باشدييتا تيرين مدياكه اعتبار مجله توسط  ياست و تا زمان

ت يپس از مشخص شدن وضع د.يافت نمايرا در مربوطه هنمر ،در آن شده رشيا پذيمقاله چاپ شده 

 يدهازيامت (ن ارزش مقالهييفرم تع و ا چاپ مقالهيرش يپذ ،رائه مدارک مربوط به نگارش)امقاله دانشجو 

 :رديگيمر صورت يز دولجبر اساس  يپژوهشت يريبه مقاالت مجالت توسط مد

 

 

 نوع مقاله بند
هر  يحداکثر نمره برا

 مقاله
 سقف تعداد مقاله

1 

، و ISI ،Scopus نمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت

داراي ضريب  )وزارتين( ISC مجالت علمي پژوهشي

  ، ISCتاثير، مجالت علمي پژوهشي 

 سقف ندارد نمره 1

2 
پژوهشي  -ت علمينمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجال

  و علمي ترويجي  ISC غير
 2 نمره  75/0

5 

نمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجله علمي ترويجي غير 

ISC  و همايش هاي ملي و بين المللي  مصوب وزارتين

 معتبر

 2 نمره 0.5

 سقف ندارد نمره 1 ثبت اختراع يك نمره 7

 سقف ندارد نمره  5/0 پذيرش در دوره رشد مقدماتي پارک علم و فناوري  8
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 1 نمره  5/0 چاپ كتاب در انتشارات دانشگاهي معتبر  9

 

 يتريمداختصاص نمره توسط  تعيين اعتبار و ،گروهت يرينوع مجله توسط مد تاييد پس از  -2-5

 .رديپذيمانجام وه نامه ين شيو ات نکات جدول فوق يو با رعا پژوهشي

ا چند قالب از انواع يك يدر ت سقف در نظر گرفته شده يرعابا  توانديممقاالت مستخرج  :1تبصره 

مجموع نمرات كسب شده اما  خواهند بود يجدول فوق منتشر شود كه به صورت مجزا قابل بررسمقاالت 

  شتر باشد.يب يآموزش ين شده توسط گروه هايياز سقف تع تواندينمان نامه يمقاالت مستخرج از پا از

ك يدانشگاه،  يجيترو – يان، مقاالت منتشر شده در مجالت علميق دانشجويبه منظور تشو :2تبصره 

و مجالت فاقد رتبه معادل با  كننديمافت يرا در يپژوهش-ياز مجالت علميشده و امت يابيارز باالتررتبه 

 .شونديمدر نظر گرفته  يجيترو يعلم

با  يتفاوت چندان يياز نظر محتواكه  يدر صورتك مجله منتشر شوند يش از يب كه در يمقاالت :3تبصره 

 تعلق نخواهد گرفت. هاآننگرفته و هيچ نمره اي به قرار  يابيگر نداشته باشند، مورد ارزيکدي

ا اختراع و ي، ديه جديارشد، چنانچه منجر به نظر يدر مقطع كارشناس ييدانشجو يان نامه هايپا -3-5

 ا(هشگاهير از نمايغ)  رمعتب يقات و جشنواره هااكتشاف شود )در خصوص اختراع و اكتشاف اگر در مساب

گردد،  يا در مؤسسات معتبر داخل و خارج موفق به ثبت علمينائل به كسب رتبه اول تا سوم شود 

نه ين زمينمره خواهند بود. در ا افتي( حائز درستين يار اعتبار علميمع يان ذكر است ثبت حقوقي)شا

دفتر ارتباط با  هاو كسب رتبه در جشنواره يعلم يه نقد و نوآوريد مــــوارد مربوط به نظرييمرجع تا

د يير مقررات مربوط و مرجع تايو سا هايت از كرسيرخانه حمايصنعت دانشگاه مطابق ضوابط دب

  .تاسد علم دانشگاه ي، دفتر گسترش تولياختراعات و اكتشافات و كتب علم

 است يقابل بررس شركت در كنفرانس يگواه ارائه با صرفاً يداخل يهاكنفرانسمقاالت  يبررس :4 تبصره

در صورت چاپ در  يخارج هايكنفرانسمقاالت ؛ تنها در مورد ستيرش مقاله قابل قبول نيو نامه پذ

 در كنفرانس ضرورتي ندارد. شركت  ،ا مجموعه مقاالتيده يچک

 ماده 6: نظارت بر حسن اجرا 
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وه نامه را بر عهده دارد و در صورت بروز يش نيح و كامل ايصح يت اجرايدانشگاه مسئول مديريت پژوهشي

 نافذ است. شوراي پژوهشي نظروه نامه ير مفاد شياختالف در تفس

بـه  دانشـگاه 20/2/98پژوهشي يشورا  ، در جلسه مورختبصره 11ماده و  7در  نامهوه ين شيا :7ماده 

 است. االجراالزمد كه پس از آن يب رسيتصو

 

 


