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 ارزشیابی داور 

 نمره دانشجو سقف نمره شاخص ها موضوع ارزشیابی ردیف

 کیفیت علمی 1

 کاربردی موضوع و یا ایاهمیت نظری، توسعه

 مطالب بدیع بودن و نوآوری

 با موضوعرساله ی میزان انطباق محتوا

 و به روز معتبر خذآاستفاده از منابع و م
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 کیفیت نوشتاری 2

 و انسجام مطالب نگارششیوۀ 

 های امالیی و تایپی پیراسته بودن متن از غلط

 گیریه نویسی، مقدمه و نتیجهرعایت اصول مربوط به چکید

 آراییصفحه و نگارشاصول درتکمیلیتحصیالت ۀرعایت شیوه نام
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 دفاعکیفیت 

 و دستاوردهای علمی آن رساله فیچگونگی معر

 االتؤپاسخگویی به سنحوه 

 و میزان تسلط بر مطالبرساله ارائه بندی  رعایت زمان
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  1 )طبق توضیحات( هیشنهادیاتمام به موقع پ یدانشجو برا ییراتالش و کا پژوهشاستمرار در  4

 مستقل / گروه محصوالت با تایید معاونت دانشکده
 حداکثر

 نمره 

تعداد دستاوردها و 

 (3)سقف نمره: مقاالت
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محصوالت و دستاوردهای 

 علمی

    2 اخذ تاییدیه علمی اختراع یا ابداع مستخرج از رساله 
های بین المللی خوارزمی، رازی و فارابی مرتبط با در جشنوارهکسب عنوان 

 رساله 
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   2 ساخت دستگاه، تولید بسته نرم افزاری یا محصول جدید و اثر ارزنده هنری 
   2 قرارداد حمایت رساله برون دانشگاهی در سطح ملی

   5/1 قرارداد حمایت رساله برون دانشگاهی در سطح استانی
 55/1  )طبق توضیحات( های معتبر ملی و بین المللیدر همایش یا ارائه چاپ مقاله

تا 

سقف 

55/1 

  
  55/1 پذیرش قطعی یا چاپ هر مقاله در مجالت معتبر علمی ترویجی داخلی

 (ISIغیرو داخلی )خارجی پذیرش قطعی یا چاپ هر مقاله در مجالت معتبر 

 های تخصصیو دیگر نمایه SCOPUS هاینمایهنظیر 
5/1  

پذیرش قطعی یا چاپ هر مقاله در مجالت معتبر علمی پزوهشی داخلی مورد 

  ISIدارای نمایه  یا تایید وزارتین
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 تعاریف و مقررات:

تاوردهای علمی طور اجباری به دسنمره رساله به 21نمره از  2رساله دانشجوست. به طوری که  ۀدستاوردهای علمی رساله دارای تأثیر اجباری و تشویقی بر نمرـ 1

حداقل  بیترتپذیرش قطعی به ائهار ایچاپ  یو پژوهش یپژوهش-یآموزش وهیانجام دفاع است، اختصاص دارد. در ش یمستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم برا

است و  یضرور ISI هینما یمعتبر دارا یپژوهش -یمجالت علم ایو  نیوزارت دییمورد تأ یداخل یپژوهش-یو دو مقاله صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علم کی

از  یگرید یانجام دفاع، دستاورد علم کفایت یدفاع از رساله عالوه بر مقاالت الزم برا ۀجلس یکه تا زمان برگزار ی. در صورتردیگیتعلق نم یانمره هامقاله نیبه ا

 .شودیص ممشخ یدستاورد علم ۀنمر ،5بند رساله دانشجو منتشر شود مطابق با 

از در صورت عدم منع نظام وظیفه و عدم منع طوالنی شدن روند فراغت از تحصیل  نماینددانشجویانی که تا انتهای نیمسال ششم از پیشنهادیه رساله خود دفاع میـ 2

د و در صورت تصویب نشومند میبهره 4بند یم نمره ، فقط از نهفتمیب پیشنهادیه تا انتهای نیمسال شوند. در صورت تصومند میمربوط به این بند بهرهسقف نمره 

 شوند.مندی نمره عالی نیز محروم میاز شرط بهره ،مندی از یک نمره مربوط به این بند، ضمن عدم بهرههشتمپیشنهادیه تا انتهای نیمسال 

 است.  3 رسالهسقف نمره محصوالت و دستاوردهای -3

 رسالهای بر نمره دانشجویان تحصیالت تکمیلی متعلق به دانشگاه یزد است، دستاورد علمی هایرسالهنکه مالکیت معنوی با توجه به مقررات و با عنایت به ای -4

شود رعایت ترتیب نویسندگان مقاله و نوع مجالتی که مقاله در آن چاپ می، رسالهتاثیرگزار است که در رابطه با وابستگی )نشانی( نویسندگان مقاالت مستخرج از 

 د.شو

در  الملل دانشگاه( باشد.ن: وابستگی )نشانی( دانشجو، استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور صرفا باید دانشگاه یزد )بر اساس ساختار ارسالی از روابط بی1تبصره

تواند بعنوان آدرس آن دانشگاه می، ری انجام شده باشدصورتی که موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشترک دانشگاه یزد با دانشگاه، پژوهشگاه یا سازمان دیگ

 . آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه یزد قرار گیرد

 باشد. مقاله چاپ یا پذیرش قطعی شده در مجالت Corresponding Author): استاد راهنما باید نویسنده مسئول )2تبصره

برای مقاالت مورد پذیرش قطعی و یا تصویر نامه پذیرش  Gallery Proofو یا نسخه  DOIه در مجالت، ارائه : معیار تخصیص امتیاز به مقاالت پذیرفته شد3تبصره

 المللی با تایید استاد راهنما است. قطعی مقاله در مجالت داخلی و بین

تواند اول نام دانشجو و استاد راهنما می، بر اساس نظر استاد راهنمااشد. شامل نام استاد/ استادان راهنما بباید )مورد تأیید وزارتین( مستخرج از رساله  مقاالت: 4تبصره

دانشجو در  کیاز  شیکه ب یدر صورت. شود ذکرتواند در مقاله می، نام سایر افراد مشارکت داشته با نظر استاد راهنما و براساس سهم مشارکت هر یک. یا دوم باشد

 .ردیگیدانشجو تعلق م نیه اولآن ب ازیمقاله شرکت داشته باشد امت فیتأل

 : اگر یک مقاله به کنفرانس و مجله ارسال شود فقط امتیاز مربوط به یک مقاله محاسبه خواهد شد. 5تبصره

 ها ارائه گردد. : الزم است مستندات مربوط به اعتبار مقاالت و همایش1تبصره

 گیرد.ای تعلق نمیغیر معتبر یا دانشجویی و به مجالت غیر معتبر نمرههای )سمینار، کنفرانس( : به مقاالت ارائه شده در همایش5تبصره

 شود. محاسبه می 1 – 55/1و مقاله کامل  1 – 25/1)محصوالت و دستاوردها( برای چکیده مقاله  5 بند: نمره مربوط به 1تبصره

ها بایستی نام استاد راهنما ذکر ییدیه علمی اختراع و کسب عنوان در جشنوارهقابل قبول است. در اخذ تأ ینهای مورد تائید وزارتکسب عنوان تنها در جشنوارهـ 5

پس از تایید  مربوط راه با تصاویرممستندات ه گیرد.ها و ثبت اختراع به هر کدام از اعضای گروه تحقیقاتی به طور کامل تعلق میشده باشد. نمره مربوط به جشنواره

 . شکده بایستی ضمیمه گردندشورای گروه مستقل / دان و شورای بخش

نامه مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و مستندات آن بایستی براساس شیوه (قسمت محصوالت و دستاوردهای علمی) 5بند  5و  4های نمره ردیف -1 

  قبل از جلسه دفاع به اداره آموزش پردیس/ دانشکده مستقل تحویل داده شود.
 :ردیگیتعلق م یاجداگانه ـازیبه هرکدام امت ریباشد به شـرح ز یدستـاورد علم نیچند یعالوه بر شرط دفاع دارا که رسالهیدر صورتـ 5

 یشهایارائه مقاله در هما ایچاپ  یو گواه یداخل یجتروی – یو مجالت علم ISI هیبدون نما یچاپ مقاله در مجالت خارج ای یقطع رشیپذ یگواه :1تبصره

در  یقطع رشیپذ ایداشته باشند. چاپ مقاله  ریرساله تأث ۀبر نمر 55/1در مجموع حداکثر  توانندی( م5بند)بر اساس  یالمللنیو ب یرانسها( ملکنف ای نارهای)سم

معتبر، اثر  یهاوارهابداع، کسب عنوان در جشن ایاختراع  یعلم یۀدیی، تأISI هینما یدارا یمجالت تخصص ن،یوزارت دییمورد تأ یداخل یتخصص یپژوهش یمجالت علم

 داشته باشند. ریرساله تأث ۀبر نمر توانندیم مورد نظرتا سقف  5بند بر اساس  دیمحصول جد دیتول ایو ساخت دستگاه  یهنر ۀو ارزند عیبد

 ISIسه مقاله  ایباال(  اریبس تیفیک ی)دارا JCR-Q1 اتیدر فهرست نشر ISIمقاله  کی یچاپ قطع ای رشیپذ یفقط دارا یدکتر یکه دانشجو یدر صورت :2تبصره

 یهارشته یرا)ب JCR-Q3حداقل  اتیدر فهرست نشر ISIحداقل دو مقاله  یدارا ای( و یعلوم انسان سیاز پرد ریغ یهارشته ی)برا JCR-Q2 اتیدر فهرست نشر

 برخوردار شود. یره عالاز سقف نمره مربوط به نم تواندیدر صورت کسر نمره استمرار در پژوهش م ی( حتیعلوم انسان سیپرد

جزء  هینشر ایآن مجالت باشند  هیریتحر أتیعضو ه ای رمسئول،یمد ر،یدانشجو سردب یکه استاد / استادان راهنما یمقاله از مقاالت چاپ شده در مجالت کیتنها  -1

 نشگاه قابل قبول است.دا یلیتکم التیتحص ی/ دانشکده مستقل و شورا سیپرد یشورا دییباشد با تا زدیانتشارات دانشگاه 

کاربرگ مربوط و موافقت و امضاء کلیه اعضای هیأت  لیدفاع نیز صورت گیرد. در این خصوص الزم است با تکم ۀتواند در جلسمی یدکتر ۀاصالح عنوان رسال -9

 ارسال شود. سیمدارک به اداره آموزش دانشکده مستقل/ پرد ریداوران همراه با سا

شود و پس از آن غیر قابل تغییر به صورت محرمانه در این کاربرگ ثبت و به صورت قطعی تعیین می ترجیحاً هیأت داوران در جلسه دفاعنمره دانشجو توسط  -11

 خواهد بود.
 


