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تعاریف ،مقررات و وه ره د ی والت ژپو ی (دوره کارشنا ی ارشد)

جدول  :1سقف نمره محصوالت پروژه دانشجو به پیشنهاد استاد راهنما و تايید مدير تحصیالت تکمیلی دانشکده يا مدير گروه
محصوالت مصوب

نمره مصوب

سقف تعداد

جمع نمرات

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

0/5

پذیرش و چاپ مقاله در همایش هاي معتبر

0/ 5

(حداکثر دو مورد)

ارسال مقاالت علمی پژوهشی

0/55

(حداکثر یك مورد)

1

(حداکثر یك مورد)

حداکثر مجموع

پذیرش قطعی هر مقاله در مجالت علمی -ترویجی

0/ 5

(حداکثر یك مورد)

نمرات  3می باشد

پذیرش قطعی هرمقاله در مجالت علمی -پژوهشی

1/5

-

ارسال مقاالت به مجالت با نمایه معتبر ISIو ISC

پذیرش قطعی مقاله در مجالت با نمایه معتبر ISIو  ، ISCثبت اختراع با تاییدیه
علمی ،کسب عنوان درجشنواره هاي معتبر با تایید استاد راهنما

(حداکثر یك مورد)

2

-

تعاريف و مقررات:
 .1جهت تعیین نمره محصوالت پژوهشی ،الزم است دانشجو فرم محصوالت پژوهشی را تکمیل نموده ،به همراه کلیه مستندات الزم شامل اصل مقاله ،نامه
پذیرش ،نامه ارسال مقاله ،گواهینامه ثبت اختراع و  ...پس از تائید استاد راهنما و قبل از دفاعیه به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده یا به دفتر تحصیالت
تکمیلی داده شود تا امتیاز محصوالت تعیین شده در فرم محصوالت پژوهشی درج گردد .زمانبندي الزم براي دریافت و بررسی محصوالت پروژه از طرف
دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می گردد.
 .2اگر تعداد محصوالت ارائه شده توسط دانشجو بیش از سقف تعداد باشد ،به سقف تعداد محدود خواهد شد.
 .3اگر مجموع نمرات کسب شده توسط دانشجو بیش از حداکثر مجموع نمرات باشد ،نمره نهایی به نمره  3محدود می شود.
 .4مقاالت باید مستخرج از پروژه کارشناسی ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه باشد .درصورتیکه تعداد مولفین دانشجوي مقاله بیش از یك نفر باشد،
نمره مقاله بین دانشجویان تقسیم می شود.
 .5مجالت "علمی -پژوهشی" " ،علمی -ترویجی" و "نمایه دار" باید مورد تایید "وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري" و "دانشگاه سمنان" باشند .مقاالت ارائه
شده در همایش هاي دانشجوئی ارزیابی نمی شود.
 .6منظور از بسته نرم افزاري محصولی است که استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصین در گرایش مذکور را داشته باشد.
 .7ثبت اختراع و جشنواره هاي مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قابل قبول می باشند .جشنواره ها
باید مرتبط با پروژه دانشجو بوده و نام استاد راهنما نیز در گروه تحقیقاتی منظور شده باشد .نمره مربوط به جشنواره ها به هر کدام از اعضاء تحقیقاتی
بطور کامل تعلق می گیرد.
 .8تنها به مقاالت ارسالی علمی پژوهشی داراي نمایه معتبر امتیاز داده می شود که نویسنده مسوول مقاله استاد راهنما باشد و مقاالت نیز در مرحله
داوري باشند.
 .9نمره دانشجو توسط هیات داوران در جلسه دفاعیه به صورت قطعی تعیین شده و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.


تبصره :به مقاالت ارسالی یا پذیرفته شده در مجالت علمی پژوهشی دانشگاه سمنان ،نمره با ضریب  1/2داده خواهد شد.
تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

