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1)حداکثردو مورد(ترویجی-مجالت علمیمقاله درهر پذیرش قطعی 
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1: گزارش اول استمرار درتحقیق
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:تعاریف و مقررات
در صورت تسریع در اتمام پروژه، نمره محصوالت بر اساس . میباشد4طول دوره کارشناسی ارشد  متناسب و حداکثر سقف نمره مورد نیاز براي محصوالت پروژه با.1

. می باشد4همواره جمع نمره محصوالت و تشویقی حداکثر . دانشجو در اتمام به موقع پروژه جایگزین آن میگرددتالشکاهش یافته و نمره تشویقی براي 1جدول
حداکثر یک . محسوب گرددنمره سایر محصوالتباشد، مازاد آن می تواند به جاي 1مندرج در جدول حداقل نمره مقاالتت دانشجو بیش از اگرنمره مقاال.2

.ارزیابی استقابل ترویجی- علمیمجالت درذیرفته شدهپدو مقاله و، در همایش هادو مقاله چاپ شده ،در همایش هامقاله پذیرفته شده 
. محدود می شودمحصوالت به حداکثر نمره باشد، 1مندرج در جدول حداکثرنمره محصوالتبیش از توسط دانشجوارائه شده محصوالت ه رجمع نماگر .3
نمره ، باشدتعداد مولفین دانشجوي مقاله بیش از یک نفردرصورتیکه . مقاالت باید مستخرج از پروژه کارشناسی ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه باشد.4

.بین دانشجویان تقسیم می شودمقاله 
رائه مقاالت ا. باشند"وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"و "وزارت علوم، تحقیقات و فناوري"باید مورد تایید "ترویجی-علمی"و "پژوهشی-علمی"مجالت .5

.  دانشجوئی ارزیابی نمی شودهمایش هاي شده در 
،  الزم است مقاله چاپ شده، نامه پذیرش قطعی مقاله پذیرفته شده همراه با رونوشت آن، و  مستندات سایر محصوالت 2ت در جدول جهت تعیین سقف نمره محصوال.6

.گرددزمانبندي الزم براي دریافت و یررسی محصوالت پروژه از  طرف دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می. قبل از دفاعیه در اختیار معاون آموزشی قرار گیرد
الزم است . نمایندرا در فرم ارزشیابی منظور) کمتر از آندر صورت تشخیص و (2در جدول مندرجمحصوالت مجاز براي نمره سقف داوران می توانند حداکثر تا .7

.جهت بررسی، مستندات مربوط به محصوالت در جلسه دفاعیه در اختیار داوران قرار گیرد
. لی است که استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصین در گرایش مذکور را داشته باشدمنظور از بسته نرم افزاري محصو.8
جشنواره ها باید مرتبط با . و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل قبول می باشندورياتایید وزارت علوم، تحقیقات و فنثبت اختراع و جشنواره هاي مورد .9

.نمره مربوط به جشنواره ها به هر کدام از اعضاء تحقیقاتی بطور کامل تعلق می گیرد. ور شده باشدظاهنما نیز در گروه تحقیقاتی منپروژه دانشجو بوده و نام استاد ر
. درج می گردد2تعیین و در جدول ) یا تنها نماینده ایشان(در هر دانشکده، نمره تشویقی و نمره محصوالت ارائه شده توسط معاون آموزشی دانشکده .10
.در زمان دفاع غیر قابل تغییر استدر دوره پژوهشی از استاد راهنما اخذ و توسط دفتر تحصیالت تکمیلی در فرم ارزشیابی درج شده  و "استمرار در تحقیق"مرهن.11
.انتقال می یابد1جدول در دفاع تاریخ حداکثر و به مقدار آن قوانین دانشگاه اعالم جبرانی برا ساس هايواحدبه ازاي میزان افزایش سنوات تحصیلی .12
.است و حداکثر یک مورد قابل ارزیابی استو مالکیت معنوي شرکت ها ثبت اختراع در اداره نتایج تحقیقات و ثبت ثبت نوآوري، منظور از .13
.نمره دانشجو توسط هیات داوران در جلسه دفاعیه به صورت قطعی تعیین شده و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.14

)نمره4جمع  محصوالت و تشویقی(ه تشویقی و سقف نمره محصوالت برحسب تاریخ دفاع مقررات نمر:   1جدول 
اسفند28بهمن30دي30آذر30آبان30مهر30شهریور31حداکثرتاریخ دفاع
35/225/115/00نمره تشویقی 

15/125/235/34مره محصوالتحداکثر ن
05/015/125/23حداقل نمره  مقاالت

1111111حداکثر نمره سایر محصوالت

عاون آموزشی دانشکده پروژه دانشجو با تایید منمره تشویقی و سقف نمره محصوالت : 2جدول 
نوع محصول ارائه نمره مصوبمحصوالت مصوب

شده و تعداد مقاالت
نمره  محصول

،دستگاه ساخته شده،  بسته نرم افزاري تولید شده
1عملیات میدانی و جمع آوري داده واقعی، عملیات آزمایشگاهی

5/0ثبت نوآوري ، مقاله در همایش هایک پذیرش 
)هر کدام حداکثر یک مورد(

)حداکثر دو مورد(1چاپ هر مقاله درهمایش ها
)حداکثر دو مورد(1ترویجی-مقاله درمجالت علمیهر پذیرش قطعی 
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کسب عنوان درجشنواره ها
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