
  
  تذكرات مهم در خصوص مقاالت مستخرج از پايان نامه ها

  
در مقاطع هاي دانشجويي نامههاي سازمان مركزي در خصوص ارزيابي علمي و پژوهشي مقاالت مستخرج از پايانپيرو بخشنامه 

  گردد:تحصيالت تكميلي موارد ذيل متذكر مي
  

ها، به مقاله اختصاص دارد كه با توجه به نوع و درجه مجالت و كنفرانسنامه دانشجويان از بيست نمره پايان دو نمره - 1ماده 
يابد. در صورت عدم ارائه مقاله، همين دستورالعمل و بر اساس جدول ذيل اختصاص مي 6پس از طي مراحل اشاره شده در ماده 

  خواهد بود. 18نامه دانشجو حداكثر، بسيار خوب و از نظر كمي، حداكثر نمره ارزيابي كيفي پايان
جهت تخصيص نمره به مقاله، دانشجويان واحد رشت موظف هستند، مقاالت خود را تحت عنوان دانشجو يا دانش  -2ماده 

  هاي زير ارائه نمايند:آموخته و به شكل
  در كليه مقاالت علمي انگليسي زبان: -

Department of   نام گروه علمي,  Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran 

  در مقاالت فارسي: -
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت، نام گروه علمي، رشت، ايران

اي بابت اين موضوع به لحاظ حفظ حقوق معنوي اين دانشگاه، به عنوان دانشگاه محل تحصيل دانشجويان ضروري بوده در غير اين صورت نمره
  مقاله به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.

شود. به هيچ وجه ها بايد به نام دانشجو باشد و او مؤلف اصلي محسوب ميها و رسالهنامهمقاالت مستخرج از پايان -3ماده 
(دانشجو، استاد گرددنامه روي مقاله درج ميشوند. همچنين فقط نام افراد مرتبط با پاياناستادان راهنما مؤلف اصلي محسوب نمي

شود مگر آنكه طبق قراردادي با مؤسسات خارج از دانشگاه و نام افراد ديگر تخلف محسوب مي راهنما و استاد مشاور). آوردن
  تأييد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، اين مجوز به افراد با سهم معيني در مقاله داده شده باشد.

هاي مرتبط با رشته و مجالت و كنفرانسنامه دانشجو استخراج شده باشد و در الزم است مقاالت ياد شده، فقط از پايان -4ماده 
  پذيرفته و يا به چاپ برسد. قطعي زمينه تخصصي اصلي دانشجو، به طور

پس از دفاع در صورت عدم وجود مشكل نظام  ماه 6حداكثر ضروري است كه دانشجو  جهت تخصيص نمره به مقاله، -5ماده 
و اين مدت در  چاپ مقاله در مجموعه مقاالت كنفرانس) اقدام نمايدوظيفه نسبت به ارائه آن (پذيرش قطعي مقاله در مجالت يا 

ماه ديگر تمديد شود.  6تواند تا وظيفه با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي پژوهشي دانشگاه ميصورت نبود مشكل نظام
ه ملزم به درج نمره نهايي در غير اين صورت شوراي گروه تخصصي يا شوراي تحصيالت تكميلي و يا شوراي پژوهشي دانشگا

  بدون لحاظ كردن نمره مقاله خواهند بود.
(در صورت لزوم استاد مشاور) به طور واضح و خوانا بر دانشجو و استاد راهنما  كامل  الزم است نام و نام خانوادگي -6ماده 

-مدارك و مستندات ضمائم آن مي و اين روي صفحه اول مقاله چاپ شده و يا صفحه اول مقاله ارسالي براي چاپ مرقوم گردد

  بايست به منظور :
  كنترل صحت مندرجات -
  انطباق كامل آن با مفاد بخشنامه -
  نامه و ارتباط موضوعي مجله يا كنفرانس با زمينه تخصصي دانشجومطابقت محتواي علمي مقاله با موضوع پايان -



 ها كنترل درجه مجالت و نوع كنفرانس-
  گواهي پذيرش مقالهرسميت  كنترل -

توسط استاد راهنما، مديرگروه، معاون آموزشي پژوهشي دانشكده و رئيس دانشكده تأييد شود و هر يك به سهم خود مسئول كنترل 
اي بابت مقاله به دانشجو تعلق باشند. بديهي است در غير اين صورت مستندات ياد شده فاقد اعتبار بوده و نمرهموارد فوق مي

  ت.نخواهد گرف
  
  

حداكثر نمره براي هر  نوع مقاله
 مقاله

 نمره ISI  2در مجالت پذيرش قطعي يا چاپ مقالهنمره  الف)

 نمره 5/1 پژوهشي وزارتين  –علمي  در مجالت پذيرش قطعي يا چاپ مقاله ب) نمره

در مجالت انگليسي زبان داخلي يا خارجي يا  پذيرش قطعي يا چاپ مقاله پ) نمره
ISC يافته در ايران)(انتشار 

 نمره 1

 نمره 5/0 ترويجي -در مجالت علمي  پذيرش قطعي يا چاپ مقاله ت) نمره

(انتشار  ISCدر مجالت فارسي زبان نمايه شده در پذيرش قطعي يا چاپ مقاله ث) نمره
 يافته در ايران) 

 نمره 5/0

 نمره 1 المللي خارج از كشور هاي معتبر بيندر كنفرانسچاپ مقاله  ج) نمره

 نمره 5/0 الملي داخل كشورهاي معتبر ملّي و بيندر كنفرانسچاپ مقاله  چ) نمره

المللي و چاپ كتب هاي ملّي و بيناختراع، اكتشاف، نظريه علمي، مسابقات و جشنواره ح)
 علمي مرتبط

 نمره 2حداكثر 

  نمره است. 2تواند هم زمان و متعدد باشد ولي سقف آن *موارد فوق مي
در خصوص اختراع و اكتشاف [هاي دانشجويي ، چنانچه منجر به اثر بديع هنري يا چاپ كتاب يا اختراع و اكتشاف شودنامه*پايان

ها) رتبه اول تا سوم كسب شود يا در موسسات معتبر داخل و خارج موفق هاي معتبر(غير از نمايشگاهها و جشنوارهاگر در مسابقه
نامه را دريافت تواند نمره استخراج مقاله از پايانذكر است ثبت حقوقي، معيار اعتبار علمي نيست) مي به ثبت علمي شود (شايان

  كند. 
نمايند لذا پذيرش اوليـه  *با توجه به اينكه برخي مجالت در قبال اخذ هزينه چاپ اقدام به انتشار مقاالت علمي مي

كه تأييد نهـايي چـاپ مقالـه     پذيرش قطعيباشد. بنابراين ميمبني بر تأييد مقاله و ارسال هزينه چاپ قابل قبول ن
  بعد از ارسال هزينه چاپ است مورد قبول است. 

 نامه:مدارك مورد نياز جهت مقاله مستخرج از پايان -
 نسخه) 2قطعي و چاپ مقاله ( گواهي پذيرش 

 ) نسخه) 2تصوير مقاله 

 CD    حاوي فايل مقاله با فرمتDoc   ياDocX  با استفاده از نرم افزارWord    (يك عدد) بـه همـراه جلـد
CD   مشخصات نگارنده مقاله و عنوان آن به طور كامل روي)CD (درج شود 

 هاي  در صورت ارائه مقاله فرم 



o تأييد مقاله 

o تعيين ارزش مقاله 

 ارائه گردد.  هانامهقسمت امور پايانتوسط استاد راهنما تكميل و پس از امضاء مسئوالن ذيربط به                              

 الزم به ذكر است هنگام ارائه مقاالت، آدرس وب سايت مجله و  پرينت صفحه وب، حاوي عنوان مقاله ارائه گردد.*                           

نامه، يك نسخه از فرم مربوطه توسط دانشجو به اداره امتحانات (جهت ثبت ز اعالم نمره نهايي  پايانتوجه به اين نكته ضروري است كه پس ا  
  نمره) ارائه  

  .     گردد                                         
هـاي  هـا، فـرم  نامـه امور پايـان نامه به قسمت معاونت پژوهش و فناوري، هاي مربوط به پايانجهت تهيه كليه فرم                      

  كارشناسي  
  مراجعه نمايند.  www.iaurasht.ac.irاسالمي واحد رشت به آدرسآزاددانشگاه ارشد                            

 حوزه معاونت پژوهش و فناوري واحد رشت
  

                 
 

 
 


