
  92به بعد دانشجويان ورودي نحوه محاسبه نمره پايان نامه كارشناسي ارشد 
  )20/10/93مصوب (

  
نمره پايان نامه صرفا بر اساس كيفيت تحقيق، محتواي پايان نامه و نحوه ارائه سمينار در پايان جلسه دفاع توسط  20نمره از  18 -1

 هيئت داوران تعيين مي شود.

به رعايت ضوابط و توجه به موعد ها در طول نمره پايان نامه در اختيار تحصيالت تكميلي دانشكده است كه عمدتا  20نمره از  2 -2
 دوره اختصاص دارد، مواردي همچون تعيين به موقع استاد راهنما، شركت در ثبت نام مقدماتي و اصلي و رعايت ضوابط مربوط

نامه  نبه آن، تحويل به موقع گزارش پيشنهاد موضوع تحقيق (پروپوزال)/ فرم هاي گزارش پيشرفت/فرم اعالم آمادگي دفاع/پايا
 گردد.نامه ميو ... . عدم رعايت هر يك از موارد مذكور (در هر ترم) موجب كسر يك نمره از پايان

 نيمسال) تا آنجا كه ناقض ضوابط دانشگاه نباشد تاثيري (مثبت يا منفي) در نمره پايان نامه ندارد.  5تا  3طول دوره  تحصيل ( -3

ايند حتما بايد تا اواسط ارديبهشت ماه (يا موعدي كه توسط تحصيالت تكميلي دانشجوياني كه در نيمسال ششم ثبت نام مي نم -4
گردد) فرم اعالم آمادگي دفاع و پايان نامه خود را به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهند و پس از آن از دانشكده تعيين مي

 تكميلي به پايان نامه تعلق نمي گيرد.نمره مربوط به تحصيالت  2پايان نامه دفاع نمايند. درغير اين صورت، قسمتي از 

نمره تشويقي به پايان نامه تعلق  1در صورتي كه دستاوردهاي پايان نامه به صورت رسمي در داخل كشور ثبت اختراع شود،   -5
  نمره تشويقي به نمره پايان نامه اضافه خواهد شد. 3خواهد گرفت. همچنين، در صورت ثبت اختراع بين المللي تا 

رائه ا در مجالت معتبر يا كنفرانس هاي داخلي معتبر يا  پذيرفته شده مقاله از پايان نامه اجباري نيست، ولي به مقاله استخراج -6
 گيرد. ) تعلق مي2و  1نمره ذكر شده در بندهاي  20خارجي معتبر، نمره تشويقي (اضافه بر  در كنفرانس هاي شده

ارسال و چاپ مقاله در مجالت/كنفرانس هاي نامعتبري كه به جايگاه علمي دانشكده و دانشگاه لطمه بزند موجب كسر نمره  تذكر:
 از پايان نامه خواهد شد، حتي اگر دانشجو مقاله را براي كسب نمره تشويقي به تحصيالت تكميلي ارائه نكرده باشد. 

  گردد:  رشد با استفاده از فرمول زير محاسبه مينامه دانشجويان كارشناسي اپاياننهايي نمره  -7
  2+ نمره تشويقي)} + نمره تحصيالت تكميلي دانشكده از  18و  (نمره كميته داوري از   19مينيمم {عدد 

دفاع يجه د (نتدفاع نماياز پايان نامه در اولين نوبت دفاع موفق به كسب نمره قبولي نشود و براي بار دوم دانشجو كه در صورتي  -8
  گردد:صورت زير محاسبه ميبهنمره نهايي پايان نامه باشد)، » لزوم دفاع مجدد«، نوبت اول

	نمره	پايان	نامه	بر	اساس	دفاع	نوبت	دوم
 

  .در نوبت دوم دفاع، عالوه بر دو استاد داور قبلي يك استاد داور ديگر به كميته داوري اضافه مي شود

 ضوابط مربوط به نمره تشويقي مقاله به شرح زير مي باشد:  -9



وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا دانشگاه  (مجالت نامعتبر) ارسال و چاپ مقاله در مجالتي كه جزو  ليست سياه  )1
هستند مجاز نيست. در صورت لزوم، دانشجويان مي توانند قبل از ارسال مقاله در مورد اعتبار مجله/كنفرانس از دفتر 

 معاونت پژوهشي دانشكده استعالم نمايند. 

 مقاله بايد مستخرج از پايان نامه دانشجو باشد. )2

شويقي صرفا به اولين دانشجو در ليست نگارندگان تعلق مي گيرد. فقط نام اساتيد راهنما و به ازاي هر مقاله، نمره ت  )3
 مشاور مي تواند قبل از نام دانشجو در ليست نگارندگان باشد.

 مقاله حتما بايد با مجوز استاد راهنما ارسال شده باشد و استاد راهنما جزو نگارندگان مقاله باشد.    )4

 مقاله خود (بهترين مورد) مي تواند نمره تشويقي كسب نمايد. هر دانشجو فقط از يك  )5

گواهي ارائه مقاله در كنفرانس هاي خارجي  الزامي است. در صورت عدم امكان شركت دانشجو و ساير نگارندگان در  )6
 ACMيا  IEEE Xploreكنفرانس و/يا عدم ارائه گواهي از طرف كنفرانس (خارجي)، مقاله حتما بايد در  وب سايت 

 نمايه شده باشد.

نامه پذيرش، گواهي ثبت نام در كنفرانس و تعهد براي ارائه  ،در مورد مقاالت پذيرفته شده در كنفرانس هاي داخلي )7
 كند. دانشجو كفايت ميتشويقي مقاله، براي محاسبه نمره 

ورد را به همراه مدارك م» نامهپايان تشويقي نمره تعيين درخواست فرم«براي محاسبه نمره تشويقي مقاله، دانشجو بايد  )8
 نياز (مندرج در جدول زير) به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهد.

 

  مدارك مورد نياز  نوع مقاله
  يك نسخه از مقاله  چاپ شده در مجله

  نامه پذيرش مقاله (با تاييد استاد راهنما) –يك نسخه از مقاله   پذيرفته شده براي چاپ در مجله
  گواهي ارائه مقاله  –يك نسخه از مقاله   خارجي -در كنفرانس داخلي ارائه شده 

  گواهي ثبت نام در كنفرانس –نامه پذيرش مقاله (با تاييد استاد راهنما)  –يك نسخه از مقاله   پذيرفته شده براي ارائه در كنفرانس داخلي
  

تا دو ماه بعد از برگزاري جلسه دفاع (به شرط آنكه با ضوابط دانشگاه مغايرت حداكثر در صورت پذيرش/ارائه مقاله  )9
نداشته باشد و به درخواست دانشجو نمره به مركز تحصيالت تكميلي اعالم نشده باشد)، نمره تشويقي به نمره پايان نامه 

 اضافه مي شود. 

 ود.نمره تشويقي مقاله توسط دفتر معاونت پژوهشي دانشكده تعيين مي ش )10

و با توجه به جدول   *index‐h5نامه (مجله و كنفرانس) با استفاده از معيار نمره تشويقي مقاالت مستخرج از پايان   )11
 شود:زير تعيين  مي

  
  
  
  



  نامه جدول نمره تشويقي مقاالت مستخرج از پايان
  دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده برق و كامپيوتر

 h5‐indexشرايط   نمره تشويقي

 نمره 5/0حداكثر  0 h5 index 5 

 نمره 1حداكثر  5 h5 index 15 

 نمره 5/1حداكثر  15 h5 index 23 

 نمره 2حداكثر  23 h5 index 30 

 نمره 5/2حداكثر  30 h5 index 35 

 نمره 3حداكثر   35 h5 index 

  

مقاله در آن  nسال گذشته  5باشد، بدين معني است كه در  nيك مجله/كنفرانس مساوي مقدار  index‐h5اگر معيار *
هاي شده است. بدين ترتيب ارزش برخي كنفرانس مقاله ديگر رجوع n در مجله/كنفرانس منتشر شده كه به هريك از آنها حداقل

  سايت از   Metricsقسمت  ،در دفتر پژوهشي دانشكده h5‐indexمعتبر از برخي مجالت كم اعتبار بيشتر است. مالك تعيين 

http://scholar.google.com  

  است. 

 يابند و پژوهشي (داراي مجوز رسمي) داخل كشور انتشار مي-به مقاالتي كه در مجالت علميh5‐index  آنها  تعيين
  گيرد. نمره تشويقي تعلق مي 1نشده باشد، حداكثر 

  گيرد. نمره تشويقي تعلق مي 0/ 5به مقاله هاي فارسي ارائه شده در كنفرانس هاي علمي معتبر داخلي حداكثر 

  اگرh5‐index  ،نمره تشويقي  0/ 5حداكثر انگليسي ارائه شده در آن به مقاله هاي كنفرانس داخلي تعيين نشده باشد
 گيرد. تعلق مي

 

هم (با رعايت كليه ضوابط)   91راهنما،  اين مصوبه  براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي در صورت درخواست دانشجو و استاد 
  قابل اجراست.

  


