قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد برای دریافت دو نمره پژوهشی مقاالت مستخرج از پایان نامه (چاپ مقاله در
مجالت یا ارائه مقاله در کنفرانس ها و غیره) به نکات زیر توجه ویژه نمایند.

الف -مقاالت مستخرج از پایان نامه باید حداکثر در بازه یک سال از زمان دفاع ،ارائه و در مورد دانشجویان
مشمول خدمت سربازی این فرصت سه ماه می باشد.

ب -در صورت ارائه نکردن پذیرش یا چاپ مقاله پایان نامه دانشجو از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از
نظر کمی حداکثر نمره  18ارزیابی و مطابق فرم  4در قسمت فرم ها عمل خواهد شد.

ج -در خصوص مقاالت مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد که در کنفرانس های تخصصی ارائه می شوند
باید شرایط زیر را داشته باشد:

 :1زمینه کنفرانس با رشته تخصصی یا گرایش تحصیل و گروه آموزشی در خواست کننده باید مرتبط باشد.

 :2عنوان کنفرانس باید کامال تخصصی و در الیه دوم یا سوم تعریف شده باشد به عبارت دیگر گستره
موضوعی کنفرانس فقط محدود به شاخه تخصصی باشد.

 :3کنفرانس های معتبر داخلی ،کنفرانس هایی هستند که یکی از وزارتخانه ها ،انجمن های علمی معتبر و یا
دانشگاهها برگزار کنند الزم به ذکر است برگزاری کنفرانس در سالن یک دانشگاه دلیلی بر معتبر بودن
کنفرانس نخواهد بود.

 :4همایش های مجازی که بدون حضور فیزیکی شرکت کنندگان برگزار می شود فاقد امتیاز است و گواهی
حضور بدون حضور در همایش مورد قبول نمی باشد.

 :5به مقاله هایی امتیاز داده می شود که به صورت سخنرانی در همایش ارائه و گواهی ارائه ،صادر گردیده و
در لیست سخنرانان همایش درج شده باشد.

 :6برای امتیاز گرفتن مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها ،مدارک زیر به حوزه پژوهش تحویل داده شود:

گواهی های ارائه مقاله و حضورتصویر مقاله ارائه شده که در کتابچه یا سی دی کنفرانس به چاپ رسیده است.آدرس دهی طبق فرمت دانشگاه درج شده باشد.بلیط رفت و برگشت به کنفرانس ،فیش پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانسفرم تعیین ارزش نمره مقاله (فرم شماره  )3در قسمت فرم ها توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروهامضا و تائید شده باشد.

د-در خصوص چاپ مقاالت مستخرج از پایان نامه در نشریات به نکات زیر توجه نمائید.

مجله مورد نظر باید معتبر بوده و جزو آخرین فهرست نشریات بی اعتبار و جعلی اعالم شده توسط 1.
برای اطالع بیشتر به قسمت امور پژوهشی و (وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی نباشد
مراجعه نمایید) .در صورتیکه در نشریات نامعتبر پذیرش یا چاپ شوند ،تولید علم ،بخش نشریات نامعتبر
 (specialمشمول نمره و تشویقی نمی شود و همچنین به مقاالتی که در ویژه نامه مجالت
یا هر عنوان دیگری ) منتشر شده باشند امتیازی تعلق Issue/Supplementary Issue/ e-Version
.نمی گیرد

نویسندگان مقاالت محدود به دانشجو ،استاد راهنما و استاد مشاور می باشد در صورت درج نام افراد 2.
.دیگر (به غیر از افرادی که در پروپوزال مصوب تعیین شده اند) مجوز ،نمره و امتیازی تعلق نخواهد گرفت

عنوان و اهداف مجله باید با موضوع رساله و مقاالت مستخرج از آن همخوانی داشته و مقاالت مستخرج 3.
.از پایان نامه همپوشانی نداشته باشد

در ترتیب نام نویسندگان مقاالت مستخرج از پایان نامه ،نفر اول دانشجو ،نفر دوم و نویسنده 4.
.مسئول،استاد راهنما و نفر سوم استاد مشاور رعایت شود

نویسندگان مقاالت باید دقیقا با فرمت دانشگاه مطابقت داشته باشد (affiliation) .نحوه آدرس دهی 5.
.را مطالعه نمایید جهت کسب اطالعات در قسمت امور پژوهشی ،نحوه درج آدرس در مقاالت

