دستور العمل تهیه مقاالت مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای جهت احتساب نمره مقاله در نمره نهایی پایان نامه
شروط الزم برای احتساب نمره مقاله به شرح زیر است:
 -1به مقاالتی امتیاز تعلق می گیرد که الزاما مستخرج از پایان نامه باشند.و حداکثر قبل از پایان یکسال از تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجو
ارائه شده باشند.
ترتیب نویسندگان باید به ترتیب شامل دانشجو  ،استاد راهنما و استاد مشاور باشد.و از ذکر دیگر اشخاص اکیدآ خودداری شود.
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 -3در این مقاالت استاد راهنما به شرط ذکر وابستگی به دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت باید به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود.
تبصره  :در صورتی که استاد راهنما و یا مشاور از دیگر واحد های دانشگاهی یا دانشگاههای دیگر باشند و نخواهند به تنهایی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
محالت جهت معر فی خود استفاده نمایند  ،باید ابتدا خود را به عنوان هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت و سپس محل اصلی خدمت خود را
جهت معرفی خود استفاده نماید.

 -4نحوه معرفی واحد دانشگاهی در مقاالت باید الزاما به شرح زیر باشد :
در مقاالت فارسی  :گروه  ، ............واحد محالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،محالت ،ایران یا واحد محالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،محالت ،ایران

در مقاالت انگلیسی ...........DEPARTMENT, Mahallat Branch,Islamic Azad University,Mahallat Iran :
یا Mahallat Branch,Islamic Azad University,Mahallat Iran
 -5در قسمت تشکر و قدردانی مقاله ذکر شود که این مقاله حاصل تحقیقات انجام شده در قالب پایان نامه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت است.
 -6مجله یا همایش الزاما تخصصی و منطبق با رشته دانشجو یا موضوع پایان نامه باشد.
 -7مجالت خارجی نباید درزمان ارائه جهت کسب نمره یا دریافت حق الزحمه جزو مجالت لیست سیاه ،کم اعتبار و هایجک شده وزارت علوم و فناوری و
دانشگاه آزاد اسالمی باشد .لذا الزم است قبل از ارسال مقاله جهت مجالت خارجی با استفاده از  ISSNمجله نسبت به بررسی اعتبار و رتبه آن در وب
سایت  www.impactfactor.irاقدام نمایند..
 -8از مهمترین مسائلی که احتمال حضور مجالت در لیست سیاه را در زمانهای آتی قوت می بخشد  ،دامنه متنوع و زیاد موضوعات مقاالت پذیرفته شده،
فاطله کوتاه داوری تا زمان چاپ مقاله  ،عدم برخورداری از هیئت تحریریه قوی  ،دریافت هزینه جهت چاپ مقاالت بدون تناسب با اعتبار مجله
 -9همایش های انتخابی باید دارای مجوز برگزاری از دانشگاههای معتبر داخلی و یا خارجی باشد به همایش هایی که توسط شرکت های مجری همایش و
به صورت غیر حضوری برگزار می شود هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیرد.

تذکر  :در صورت چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی و رعایت موارد فوق به نویسندگان مبالغ تشویقی نیز تعلق خواهد گرفت .
نوع مجله

حداکثر امتیاز

 .1پذیرش نهایی یا چاپ مقاله در مجالت  ISIدارای ضریب تأثیر

2

 .2پذیرش نهایی یا چاپ مقاله در مجالت  ISIفاقد ضریب تاثیر

1/5

 .3پذیرش نهایی یا چاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه

SCOPUS

1/5

.4پذیرش نهایی یا چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی و وزارتین

1/5

 .5پذیرش نهایی یا چاپ مقاالت در مجالت انگلیسی زبان یا خارجی یا  ISCانتشار یافته در ایران

جدول امتیاز دهی

موارد می تواند متعدد باشد اما حداکثر سقف نمره  2خواهد بود

پذیرش و چاپ مقاله در مجالت

 .6پذیرش نهایی یا چاپ مجله علمی ترویجی مصوب*

1
0/5

مورد حداکثر
برون
حسب
 .7اختراع ،اکتشاف ،نظریه علمی ،مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی ،چاپ کتب مرتبط  ،اثر بدیع هنری /اجرای پایان نامه در قالب طرح پژوهشی
دانشگاهی و عقد قرارداد سازمان سفارش دهنده با واحد دانشگاهی و رعایت ضوابط مربوطه

2

چاپ مقاله در مجموعه مقاالت همایش ها
نوع همایش
 .8چاپ مقاله کامل در مجموعه مقاالت همایش بین المللی معتبر خارج از کشور
 .9چاپ چکیده مقاله در مجموع مقاالت همایش بین المللی خارج از کشور
 .10چاپ مقاله در مجموع مقاالت همایش بین المللی داخلی
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چاپ مقاله در مجموع مقاالت همایش ملی

حداکثر امتیاز
1
0/75
0/5
0/5

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد محالت

فرم تعیین و تائید احتساب نمره مقاله در نمره نهایی پایان نامه

نام و نام خانوادگی:
گرایش :

شماره دانشجویی:

رشته:
تاریخ :امضاء:

تاریخ دفاع از پایان نامه :

جهت مقاالت همایشی ،گواهی ارائه مقاله در همایش و تصویر کامل مقاله و در مجالت
باید به پیوست باشد .*.مشخصات به صورت زیر باید برای هر مقاله نوشته شود

،صفحه روی جلد و صفحه اعتبار مجله و تصویر کامل مقاله

:مشخصات همایش ها  :عنوان همایش -دامنه همایش-محل و

متولی برگزاری همایش و تاریخ همایش *مشخصات مجالت :عنوان مجله و  ، ISSNرتبه مجله –تاریخ انتشار و شماره مجله –متولی انتشار مجله

اقدام توسط دانشجو

عنوان مقاله(...................................................................................................................................................................................: ) 1
مشخصات محل چاپ یا ارایه مقاله (:با توجه به فرمت باال):
عنوان مقاله(.................................................................................................. .................................................................: )2
مشخصات محل چاپ یا ارایه مقاله (:با توجه به فرمت باال):
عنوان مقاله (.................................................................................... ................................................................................... :) 3
مشخصات محل چاپ یا ارایه مقاله (:با توجه به فرمت باال):
عنوان مقاله (.................................................................................... ................................................................................... :) 4
مشخصات محل چاپ یا ارایه مقاله (:با توجه به فرمت باال):

استاد راهنما یا مدیر گروه

نام و نام خانوادگی – امضا

مقاالت چاپ شده مورد تائید اینجانب می باشد

الف -معرفی دانشگاه در مورد مقاالت  .....و........و......و .....صحیح انجام شده است.

ب -از بین مقاالت ردیف الف  ،اعتبار مقاالت شماره  ..........و ...........و.........و ........مورد تائید است..
تعداد

کار شناس مقاالت

نوع مقاله
پذیرش نهایی یا چاپ مقاله در مجله های ISIموجود در لیست jRC

حداکثر

نمره

نمره بمورد

یافته به حروف

2

پذیرش ی نهایی یا چاپ مقاله در مجله های علمی پژوهشی وزارتین

1 /5

پذیرش نهایی یا چاپ م قاله در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی ( ISCانتشار یافته در ایران )

1

پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های علمی ترویجی

0 /5

پذیرش نهایی یا چاپ م قاله در مجله های فارسی زبان داخلی یا خارجی ( ISCانتشار یافته در ایران )

0 /5

چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور

1
0 /5

چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور
اختراع، ،اثر بدیع هنری ،مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی  -اجرای پایان نامه در قالب طرح برون دانشگاهی درآمد زا جهت واحد

وفق مدارک پیوست و جدول فوق نمره نهایی مقاالت نامبرده  .........می باشد

تخصیص

تا  2نمره با نظر شورای پژوهش

تاریخ و امضاء کارشناس مقاالت

تائید نهایی

کار شناس محترم پایان نامه ها وفق مقررات  ،نمره مقاله به میزان .......................نمره در نمره نهایی پایان نامه دانشجو لحاظ گردد.
امضا مدیر یا معاون پژوهش و فناوری:تاریخ و امضاء

***کارشناس محترم امور پایان نامه ها :الف )این فرم در پرونده تسویه حساب دانشجو بایگانی شود ب) مقاالت به کار شناس مقاالت تحویل گردد***.

