
  :مراحل اخذ دو نمره مقاله

مقاالت در شوراي پژوهشي . پس از انجام دفاع دانشجويان مي بايست مقاالت مستخرج از پايان نامه خود را به دفتر پژوهش تحويل دهند -1
 .شده و نمره آن تخصيص داده مي شوددانشكده مطرح شده 

مقدور  ) 25/8/1389به تاريخ  120237( آيين نامه آدرس دهيتخصيص نمره مقاله تنها در صورت رعايت آدرس دهي مطابق ضوابط و  -2
واحد علوم و تحقيات تهران مطابق فرمت زير  دانشگاه آزاد اسالمي، مي بايد آدرس دهي دانشجو، نفر اول و نويسنده مسئول از. مي باشد

 .كر نگرددذبوده و بهيچ عنوان آدرس ديگري براي افراد ياد شده 
 : به شكل آدرس دهي مقاالت التين -3

Department  ofنام گروه تخصصي ,Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran 

، تهران، ايران.....دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ، گروه : يا براي مقاالت فارسي  به صورت  
 

 .گردند، تشويق تعلق نمي گيرد به مقاالتي كه جهت مجوز دفاع و تخصيص نمره ارائه مي -4
بايد با ارائه كه دانشجويان مي  يكسالحداكثر ماه و براي دانشجويان غير مشمول  3براي دانشجويان مشمول حداكثر : مهلت ارائه مقاالت -5

در . دانشجويان نمي توانند زمان ارائه مقاله را افزايش داده يا تمديد نمايند. يزان آن را مشخص نمايندبه دفتر پژوهش م فرم مربوطه
 .به آموزش اعالم خواهد گرديدبدون هيچگونه حق اعتراض و  صورت عدم ارائه مقاله در مهلت مقرر، نمره پايان نامه بدون نمره مقاله 

 :مدارك مورد نياز براي مقاالت -6

  :مقاالت ژورنالهاي تخصصي - الف

راهنما محترم ين مقاالت زماني نمره تعلق مي گيرد كه مورد پذيرش نهايي براي چاپ قرار گيرند و نامه رسمي آن با تاييد استاد به ا •
 .دفتر پژوهش  تحويل گرددترم گروه به حو مدير م

و ضريب تاثيرژورنال )  ترويجي –پژوهشي،علمي  -علمي  ،ISIيا غير  ISI(مدارك مورد نياز عبارتند از پرينت اطالعات اعتبار ژورنال  •
(impact factor)توسط استاد محترم راهنما و مدير محترم گروه و مقاله تاييد شده ، نامه پذيرش رسمي ژورنال 

مقاله با مقاله ارائه مستخرج از پايان نامه مي باشد و آدرس دهي "راهنما با جمله  محترم استادمقاله ارائه شده مي بايد توسط  •
تاييد گردد و ) صفحه داراي عنوان و ليست نويسندگان و آدرس دهي آنها(در صفحه اول مقاله  "مشابه مي باشد رنالشده در ژو

مداركي كه بصورت پيرينت مي باشند نيز مي بايد به تاييد استاد محترم  .سپس تاييد مدير محترم گروه آموزشي نيز اخذ گردد
 .راهنما رسانده شود

 هايفرمو به همراه  تاييدشده مدير محترم گروهاستاد محترم راهنما و توسط تكميل وي بايد منيز  مقاالت فهرستفرم  •
 .گرددبه دفتر پژوهشي تحويل ) CD(Excelتكميل شده  و فرم )هر مقاله يك فرم ارزيابي( ارزيابي مقاله

  :تذكرات مهم

   (ISSN)مرجعه نموده و با شماره science.thomsonreuters.com/mjl‐http://ipبودن مقاالت مي توان به سايت  ISIبراي كنترل 
  .و يا با عنوان مقاله در ليست ژورنالها جستجو نمود

  .داردقرار زير و ضرايب تاثير آنها در تارنماي دانشكده فني در آدرس  ISI‐WOS ليست ژورنالهاي

h p://engineering.srbiau.ac.ir/Files/engineer/ifi%20majalat2010.pdf 



  

  

  :مقاالت كنفرانسها -ب

مقاله كامل در كتاب يا كنفرانس برگزار شده و  ،كه در كنفرانس ثبت نام شده باشد نمره تعلق مي گيرد در صورتي به اين مقاالت  •
CD  مجموعه مقاالت چاپ گردد. 

 .نام، رسيد پرداخت هزينه ثبت نام گواهي ارائه مقاله مي باشد نامه تاييد ثبت ،مدارك مورد نياز براي هر مقاله •
 )CDبا مدارك مربوطه و(.گروه قرار گيرد مشابه با مقاالت ژورنال مقاالت كنفرانس نيز مي بايد مورد تاييد استاد راهنما و مدير •

 :نحوه نمره دهي به مقاالت كارشناسي ارشد -7
  

  نوع مقاله
حداكثر 

نمره براي 
  هر مقاله

  توضيحات

مقاالت پذيرش يا چاپ شده در   1
 ISIمجالت 

حداكثر نمره به مقاله چاپ شده در ژورنال معتبر در رشته مربوطه    نمره 2
  .تعلق مي گيرد IF>1با 

مقاالت پذيرش يا چاپ شده در   2
داخلي يا معتبرمجالت انگليسي زبان 
  ISIخارجي غير 

  نمره 5/1

حداكثر نمره به مقاله ايندكس شده در ساير ليستها نظير 
scoupos  ،medline  مدارك اعتبار مقاله . تعلق مي گيرد... و

مي بايست توسط دانشجو ارائه گردد در غير اينصورت مجله 
  .در نظر گرفته مي شودايندكس نشده 

مقاالت پذيرش يا چاپ شده در   3
 پژوهشي -مجالت علمي  

. تعلق مي گيرد  ISCپژوهشي و  –حداكثر نمره به مقاالت علمي   نمره 5/1
  مدارك نمايانگر اعتبار مقاله مي بايست توسط دانشجو ارائه گردد

مقاالت پذيرش يا چاپ شده در   4
    نمره 1  ترويجي -مجالت علمي  

مقاالت پذيرش يا چاپ شده در   5
    نمره 5/0  مجالت علمي  دانشگاهي بدون درجه

نمره چاپ مقاله در كنفرانسهاي   6
حداكثر نمره به كنفرانسهاي معتبر ايندكس شده كه مقاله بصورت   نمره 1  خارجي

  شفاهي ارائه شده است تعلق مي گيرد
نمره چاپ مقاله در كنفرانسهاي   7

حداكثر نمره به مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي   بين المللي   نمره 5/0  داخلي
  .داخلي بصورت شفاهي تعلق مي گيرد

  : تدكرات
، تخصيص داده خواهد شد و در غير اينصورت نمره تخصيص يافته حداكثر   ISIنمره كامل دو نمره تنها در صورت ارائه مقاله  •

 .خواهد بود 7/1
نمره حداكثر نمره مقاالت كاهش خواهد يافت جمع نمره هر سطح پايين  7تا  2در صورت ارائه دو يا چند مقاله از رديفهاي  •

نمره تعلق خواهد گرفت و يا  2/1حداكثر  مقاله كنفرانس داخلي  سهبهتر به سطح مقاله باالتر نخواهد رسيد به عنوان نمونه 
 .نمره تعلق مي گيرد 5/1به دو مقاله كنفرانس خارجي حداكثر 

 .همايشهاي بين المللي داخل كشور بعنوان مقاالت داخلي در نظر گرفته مي شوند •



  

 

 )رشته ھای فنی و مھندسی(نحوه نمره دھی به مقاالت دکتری تخصصی  -8
  حداكثر نمره قابل محاسبه  نوع مقاله  رديف

  1 )1بزرگتر از(با حداقل ضريب تاثيرISIمقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت با نمايه 1
  75/0 )1كوچكتر از(با حداقل ضريب تاثيرISIمقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت با نمايه 2
  5/0 بدون ضريب تاثيرISIمقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت با نمايه 3
  5/0 معتبرمقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت ايندكس شده در پايگاه داده اي 4
  ISC 5/0مقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت معتبر با نمايه علمي پژوهشي و 5
  ISC 25/0مقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت معتبر با نمايه علمي پژوهشي يا 6
7 Patent 25/1 خارجي معتبر  
  25/0 در كنفرانسهاي بين المملي ايندكس شده در پايگاه داده اي معتبرمقاالت ارائه و چاپ شده بصورت تمام متن 8
 

  : مهمات كرذت
 .حداقل ضريب تاثير اعالم شده براي رشته هاي فني و مهندسي يك مي باشد •
امكان دهي تنها در صورت وجود مقاله با اعتبار رديفهاي يك و دو نمره جدول، 8تا  3رديفهاي با اعتبار در صورت ارائه مقاله  •

 .پذير خواهد بود
 .بين المللي ايندكس نشده نمره اي تعلق نمي گيرد همايشهاي به مقاالت  •
نمره  25/1آن حداكثر  با نظر شوراي پژوهشي دانشكده نمره دهي خواهد گرديد و به (patent)بين المللي  ثبت اختراع •

 .تخصيص داده خواهد شد
در  مقاله جهت تخصيص نمره مي بايد به همراه ...) س شده بودن، ضريب تاثير بودن و يا ايندك ISI(مدارك مربوط به اعتبار  •

كلي اين مدارك مي بايد به تاييد استاد . در غير اينصورت مجله فاقد اعتبار در نظر گرفته خواهد شد. مدارك تحويل گردند
 .محترم راهنما و مدير گروه آموزشي رسيده باشد

نمره اي به آن تعلق  ،ر آدرس دهي مقاالت دكتري  برابر با بخشنامه آدرس دهي مقاالتدر صورت هرگونه اختالف و اشكال د •
 .نگرفته و مقاله نمي تواند جهت تصفيه حساب بكار رود


