
   )87نسخه اسفند     (  هاي برتر دانشجوئي)رساله( دستورالعمل انتخاب پايان نامه 
  

  :مقدمه
نامه ها و رساله هاي تحصيالت تكميلي جزء اساسي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تلقي مي گردند و كيفيت دوره هاي پايان 

لذا اين دستورالعمل به منظورانتخاب پايان نامه ها و رساله . هد داشتتحصيالت تكميلي به مقدار قابل توجهي به كيفيت آنها بستگي خوا
 پايان نامه ترهاي برتر تدوين گرديده است و هدف از اجراي آن تشويق دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در جهت ارائه هر چه كيفي

ارزيابي براساس مقايسه . اي پژوهشي انجام شده ميباشدها و رساله ها و همچنين توليد خروجي هاي پژوهشي مطلوب بر اساس نتايج كاره
  .امتيازات پايان نامه ها و رساله هاي دفاع شده طي سه سال اخير خواهد بود

  :حداقل شرايط الزم 
  توسط دانشجو) بجز نمره پايان نامه يا رساله(  در مقطع كارشناسي ارشد 5/16 در دروس مقطع دكتري و 17احراز حداقل معدل  -1
  تمام وقت دانشجو در دانشگاه طي دوره دانشجوئي به تائيد دانشكدهحضور -2

در مجالت معتبر بين (  براي مقطع دكتري ISI براي مقطع كارشناسي ارشد و دو مقاله  ISIحداقل يك مقاله ) پذيرش ( چاپ  -3
 .باشد) رساله ( كه مستخرج از پايان نامه ) المللي 

  ترم در دوره دكتري11ره كارشناسي ارشد و  ترم در دو5فارغ التحصيلي طي حداكثر  -4

 "بسيار خوب" و رساله با نمره ارزيابي حداقل 19نمره پايان نامه حداقل  -5

  معيارهاي تعيين اولويت
  : امتياز به شرح زير55حداكثر ) رساله ( انتشارات مستخرج از پايان نامه  -1
   امتياز15 هر مقاله علمي پژوهشي بين المللي انگليسي      حداكثر -1-1

   امتياز5هر مقاله علمي پژوهشي فارسي                       حداكثر -1-2

   امتياز2هر مقاله علمي ترويجي فارسي                        حداكثر -1-3

   امتياز2هر مقاله كامل كنفرانسي خارجي                      حداكثر -1-4

   امتياز1خلي                       حداكثر هر مقاله كامل كنفرانسي دا-1-5

   امتياز1هر خالصه مقاله كنفرانسي خارجي                 حداكثر -1-6

  امتياز5/0هر خالصه مقاله كنفرانسي داخلي                   حداكثر -1-7

    امتياز15 ) :       7- 1تا 4-1رديفهاي ( ي سقف مجموع امتيازات مقاالت كامل و خالصه مقاالت كنفرانسي خارجي و داخل : 1تبصره
 

  . پذيرش قطعي مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي مورد قبول ميباشد:2تبصره 
  . گواهي شركت در كنفرانس ضروري است7-1 تا 4-1 جهت تخصيص امتياز به رديف هاي :3تبصره 



 به دانشگاه صنعتي اصفهان در آن ها ذكر شده (Affiliation)ندگان  تنها به مقاالتي امتياز داده مي شود كه وابستگي نويس:4تبصره 
  .باشد

  شود بر اساس امتياز حداكثر 55بيش از ) 1پس از لحاظ نمودن تبصره  (7- 1 تا 1-1 در صورتيكه مجموع امتيازات بندهاي  :5تبصره  
  . نرماليزه مي شود

  : امتياز بشرح زير10 طول دوره حداكثر -2
   امتياز4 ترم   5  امتياز،   8 ترم 4 امتياز ،  10 ترم 3  : ارشدكارشناسي     

    امتياز2 ترم  11 امتياز،  5 ترم  10 امتياز، 8 ترم  9 امتياز،   10 ترم   8 :     دكتري     
  
   امتياز20حداكثر ) بغير از پايان نامه يا رساله (  معدل دروس دوره -3

  19  5/18  0/18  5/17  17  حداقل معدل
  20  16  12  8  4  امتياز

  . امتياز در فواصل بين محدوده هاي ذكر شده بصورت خطي محاسبه مي شود:تبصره 
  
   امتياز10حداكثر ) رساله (  نمره پايان نامه -4

  20  8/19  6/19  4/19  2/19  19  حداقل نمره پايان نامه
  10  8  6  4  2  0  امتياز 

  
  عالي  بسيار خوب  ارزيابي رساله

  10  3  امتياز
  
    امتياز5حداكثر  :      توليد دانش فني در جهت رفع نيازهاي بخش هاي صنعتي اجرائي، ابداع ، اختراغ و اكتشاف -5
  

   در صد رساله ها انتخاب5 در صد پايان نامه ها و 2 با مراعات اولويت بر حسب مجموع امتياز، حداكثر :ظرفيت
 مي شود


