بسمهتعالی

شیوهنامه تعیین نمره مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد
نوع مقاله:
الف) پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت ( )Web of Science: WoS( ISIبه ازای هر مقاله  2نمره)
-

این مجالت در فهرست مجالت  ISIوارد شده و دارای ضریب تأثیر هستند .فهرست این مجالت در فایل اکسل « فهرست مجالت معتبر دارای ضریب تأثیر » قابل دسترسی است.

ب) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی -پژوهشی وزارتین (به ازای هر مقاله  1/5نمره)
-

مجالت علمی -پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم در فایل پیدیاف « فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم» قابل دسترسی است.

-

مجالت علمی -پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت در فایل پیدیاف « فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت بهداشت» قابل دسترسی است.

پ) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی -پژوهشی ( ISCمحل انتشار :ایران) ،مجالت  ISI Listedیا مجالت خارجی دارای نمایه معتبر بینالمللی غیر ( ISIبه ازای هر مقاله  1نمره)
-

فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ISC -در پایگاه http://mjl.isc.gov.ir/قابل دسترسی است.

-

مجالت  ISI Listedمجالتی هستند که موفق شدهاند در فهرست  ISIوارد شوند ،اما هنوز دارای  IFنیستند .استعالم این دسته از مجالت باید از طریق پایگاه http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

( )Master Journal Listانجام شود .اخذ مجوز الزم در خصوص این مقاالت ،از اداره کل گسترش علم و علمسنجی ضروری است.
-

مجالت علمی معتبر خارجی غیر  ISIمجالتی هستند که توسط یک یا چند پایگاه معتبر مانند  Elsevier ،Springer ،OVID ،SAGE ، Pubmed ،Medline ،Scopus ، CABiو  Wileyنمایه و یا چاپ میشوند .اخذ
مجوز الزم در خصوص این مقاالت ،از اداره کل گسترش علم و علمسنجی ضروری است.

ت) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی -ترویجی وزارتین (به ازای هر مقاله  0/5نمره)
-

مجالت علمی -ترویجی مورد تأیید وزارت علوم در فایل پیدیاف « فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم» قابل دسترسی است.

-

مجالت علمی -ترویجی مورد تأیید وزارت بهداشت در فایل پیدیاف « فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت بهداشت» قابل دسترسی است.

ث) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی -ترویجی ( ISCمحل انتشار :ایران) (به ازای هر مقاله  0/5نمره)
-

فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ISC -در پایگاه  http://mjl.isc.gov.ir/قابل دسترسی است.

ج) چاپ مقاله کامل در کنفرانسهای معتبر بینالمللی خارج از کشور (به ازای هر مقاله  1نمره)  -برای دانشجویان ورودی  49و ماقبل
شرایط احراز اعتبار کنفرانس:
-

همایش توسط مؤسسات علمی معتبر نظیر دانشگاهها یا انجمنهای علمی معتبر برگزار شود .همایشهایی که توسط مؤسسات انتفاعی و غیردانشگاهی برگزار میشود ،فاقد اعتبار است .منظور از دانشگاههای معتبر،
دانشگاههایی هستند که در سال میالدی جاری دارای رتبه زیر  0333بر اساس یکی از رتبهبندیهای کیو.اس ( ،)QSشانگهای ( )Shanghaiو تایمز ( )Timesهستند.

-

حداقل  03درصد از اعضای کمیته علمی و مقاالت ارائه شده از سایر دانشگاههای معتبر بینالمللی یا کشورهای غیر از کشور میزبان باشند.

-

تمامی مقاالت ارائه شده در همایش میبایست بر مبنای فرآیند داوری علمی ،ارزیابی شده و نتایج ارزیابیها به وضوح در وبسایت کنفرانس گزارشدهی شده و در دسترس متقاضی قرار داده شود.

-

همایش بینالمللی دارای کمیته علمی تخصصی شناخته شده در زمینه موضوع علمی کنفرانس باشد.

چ) چاپ مقاله کامل در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی داخل کشور (به ازای هر مقاله  0/5نمره تا سقف  2مقاله)  -برای دانشجویان ورودی  49و ماقبل
شرایط احراز اعتبار کنفرانس:
-

کنفرانس توسط «مؤسسه» یا انجمنهای علمی دارای مجوز از مراجع ذیصالح برگزار شود .مؤسسههای آموزش عالی صالحان ،نیکان و مانند آن ،که هر عنوان کنفرانسی را برگزار میکنند ،مورد تأیید نیستند.

-

کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه آدرس  http://mcl.isc.gov.ir/ثبت شده باشد.

شرایط الزم برای دریافت نمره مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد:
 -1اخذ تأیید و امضای استاد راهنما بر روی صفحه اول مقاله ،مبنی بر استخراج مقاله از پایاننامه کارشناسیارشد دانشجو
 -2رعایت شیوه آدرسدهی متقاضی در مقاله مطابق یکی از الگوهای ذیل:
مقاله فارسی :گروه  ،...........واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
مقاله انگلیسیDepartment of …………….., East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran :

 -0رعایت ترتیب اسامی مطابق الگوی زیر:
نام دانشجو (نویسنده اول) ،نام استاد راهنما (نویسنده عهدهدار مکاتبات) ،نام استاد مشاور (اختیاری)
 -0در صورتی که در مقاله نام شخص دیگری غیر از تیم پایاننامه ذکر شده است ،اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه قبل از برگزاری جلسه دفاع (قبل از ارسال مقاله)
 -5درج تاریخ پذیرش نهایی مقاله مجالت یا چاپ نهایی مقاله کنفرانس ،بعد از تاریخ تصویب پروپوزال
 -6تاریخ پذیرش مقاالت  ISIو علمی پژوهشی یا چاپ سایر مقاالت باید در فاصله تاریخ تصویب پوپوزال تا حداکثر  11ماه باشد.
 -7عدم وجود مقاله در فهرست مجالت فاقد اعتبار ،که فهرست آنها مرتباً به روز میشود.
-

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی در فایل پیدیاف « فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی آذر ( »1035آخرین ورژن) به صورت  Offlineقابل دسترسی است.

مدارک و مستندات موردنیاز جهت اخذ نمره مقاله مستخرج از پایان نامه:
 -1تکمیل تصویر فایل  wordفرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایاننامه کارشناسیارشد توسط متقاضی
 -2تصویر مقاله چاپ شده.
 -0تصویر صورتجلسه دفاع دانشجو.
 -0تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی واحد در خصوص مقاالت دارای مجوز.
 -5تصویر استعالم وضعیت رتبه علمی مجله و تصویر احراز وجود مقاله در سایت مجله.
 -6کتابچه و سیدی کنفرانس مخصوص مقاالت همایشهای معتبر ملی و بینالمللی.

*

در سایت دانشگاه آزاد اسالمی /قسمت فرمها و آییننامهها /آییننامهها /آییننامههای پژوهش و فناوری قابل دسترسی است .این فایلها مرتباً توسط اداره کل گسترش علم و علمسنجی دانشگاه آزاد اسالمی بهروز میشوند.
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