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ساعت برگزاری :

شماره جلسه 1 :

 8الي 13

محل  :سالن کارآفریني موسسه

صفحه 1:

ردیف

خالصه تصميمات اتخاذ شده

مسئول اجرا

مهلت

1

مصوب گردید نمره جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها از  81تعیین گردد و  2نمره
مابقی به سایر تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه اختصاص یابد.

کلیه گروه ها

از تاریخ اعالم

2

بارم بندی محصوالت مستخرج از پایان نامه به شرح زیر(فرم ارزش مقاله و سایر تولیدات علمی)مصوب
گردید.

کلیه گروه ها

از تاریخ اعالم

محل ارائه مقاله

نمره

مقاالت

کنفرانس ملی و بین المللی

0/5

نشریات علمی تخصصی و کنفرانس های دارای مجوز از وزارت علوم

0/55

مجالت علمی ترویجی
مجالت معتبر علمی پژوهشیISC ،
مجالت ISI

سقف تعداد
2

8

8

8.5

-

2

-

8

8

شرکت در جشنوارههای بینالمللی و کسب مدال با تأیید معاونت پژوهشی  -برگزاری
نمایشگاه آثار هنری منوط به ارائه گواهی معتبر با تأیید معاونت پژوهشی (مختص
علمي و فناورانه

دانشجویان هنر)
پذیرش در مراکز رشد پارک علم و فناوری (در قالب پیش رشد)

8

8

پذیرش در مراکز رشد پارک علم و فناوری (در قالب رشد)

2

8

8.25

8

8

8

ثبت اختراع
ساخت و راهاندازی دستگاه آزمایشی به منظور انجام پایاننامه تجربی با تأیید معاونت
پژوهشی یا ساخت محصول(به صورت نرم افزار و سخت افزار)

0

مقرر شد به منظور ترغیب دانشجویان به چاپ مقاله علمی پژوهشی و  ISIسقف تعداد این دسته از مقاالت
نا محدود و در صورت کسب نمره مازاد  ،امتیاز پژوهشی تا  3نمره قابل افزایش باشد.

0

در خصوص مقاالت علمی پژوهشی و  ISIدر صورت روند کند داوری بر اساس مستندات ارائه شده توسط
دانشجو با تایید معاونت پژوهش  ،امکان داوری داخلی و نمره دهی به مقاله توسط شورای علمی گروه وجود
دارد .بر اساس اظهار نظر داوران نشریه (بازنگری کلی ،جزئی و  )...شورای علمی گروه می تواند نمره ای
کمتر از نمره مقاله چاپ شده به مقاله اختصاص دهد و نظر خود را جهت طرح در شورای پژوهش اعالم
نماید.

واحد پژوهش

از تاریخ اعالم

مدیران گروه

از تاریخ اعالم

4

با نظر استاد راهنما ،امکان داشتن استاد مشاور برای دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فراهم است .حداقل
مدرک استاد مشاور کارشناسی ارشد می باشد.

کلیه گروه ها

از تاریخ اعالم

5

انتخاب داور و یا مشاور بین رشته ای با هماهنگی مدیر گروه رشته مربوطه(در صورت وجود در موسسه)
صورت پذیرد.

مدیران گروه

از تاریخ اعالم

