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  َاًذ اخز مٌذ َاّذ تَد. 2حذامثش ًوشُ اي مِ داًطجَ هي ت  ًوشُ خ

  َُاسد ًَصدُ گاًِ آىس دضشط مسة ًوش َاسد هستخشج  توام ه پاياى ًاهِ تاضذ مِ تطخيع آى تش عْذُ استاد يا استاداى ساٌّوا ٍ تأييذ )ٍ يا هشتثط( تا است مِ ه

 (16-)اص طشيق ماستشه بهذيشگشٍُ هي تاضذ.

 َاسد ًَصدُ گاًِ تايذ ًام استاد يا استاداى ساٌّوا رمش ضَد رمش ًام استاد هطاٍس اختياسي ٍ دس غَست توايل داًطجَ هي تاضذ  .دس توام ه

  ََاًذ ش ًوشُ حذامثاص ّش سديف داًطج َاًذ اص ًوشُ آى استفادُ ًوايذ ٍ هثالً اگش دٍ ّش داًطجَ اص . تِ عثاستي مسة مٌذآى سا هي ت سديف حذامثش يل تاس هي ت

ِ پژٍّص اسايِ مشد حذامثش  ِ ّفت َاّذ داضت. استثٌائا دس غَست 25/0اًطجَيي حذامثش ًوشُ دسيافت هي مٌذ. يا چاج دٍ هقالِ دس ًطشيات د 25/0هقال چاج  خ

َاًذ تشاي هقالِ دٍم ًيض   ًوشُ اخز مٌذ. 5/0هقالِ دٍم دس هجالت علوي تشٍيجي هي ت

  ِدس هجالت علوي هشٍسي ٍ علوي تخػػي ٍ ًطشيات داًطجَيي فقط چاج آى است.ضشط اخز ًوشُ هقال  

  ُتشگضاس داًطجَ ٍ ًيض ًوايطگاُ دس طَل دٍسُ تحػيل  آى ًوايطگاُ سا هعتثش تطخيع دّذ ،گشٍُهحتشم ى است مِ هذيش آضشط اخز ًوشُ تشگضاسي ًوايطگا

 گشدد.

  َاّذ داضت مِ هاُ پس اص جلسِ دفاع  3داًطجَ تشاي مسة ًوشُ حذامثش تا تِ ًوايٌذُ  16-ماستشه ب ّوشاُ خَد سا تِ ٍ هستٌذات توام هذاسك فشغت خ

الثتِ دس  امت هخػَظ جلسِ دفاع سا تحَيل اداسُ آهَصش داًطنذُ هي دّذ.ثثت ًوشُ پًوايٌذُ هحتشم پژٍّص ّش داًطنذُ ًيض تعذ اص  پژٍّص تحَيل دّذ.

َاًذ تذٍى اخز ًوشُ هقالِ هذاسك سا تشاي غذٍس هذسك تِ اداسُ آهَصش اسسال ًوايذ.   غَستي مِ داًطجَ هذسك تحػيلي ًياص داضتِ تاضذ هي ت

  آهَصضي  5/2/1390ايي دستَسالعول دس تاسيخ ٍ ٍ تشاي توام داًطجَياى اسضذ دس ضَساي هطتشك پژٍّطي  ِ تػَية سسيذ  َاّذ تَد. 88داًطگاُ ت     قاتل اجشا خ

 

ف
سدي

 

 حذامثش ًوشُ ًَع هقالِ/ اثش

الِ
 هق

ايِ
اس

 

َاّي پزيشش( هقالِ ّفتِ پژٍّص 1  25/0 )اخز گ

 25/0 )اسايِ هقالِ تِ غَست ضفاّي( هقالِ ّفتِ پژٍّص 2

 5/0 )اعن اص هلي يا داخلي يا استاًي يا ...(اسايِ ضفاّي هقالِخلي ّاي دا هقالِ دس ّوايص 3

 25/0 )اعن اص هلي يا داخلي يا استاًي يا ...(اسايِ تِ غَست پَستشّاي داخلي  هقالِ دس ّوايص 4
 1 قالِاعن اص ايٌنِ دس ايشاى يا خاسج اص ايشاى تشگضاس گشدد( اسايِ ضفاّي هّاي تيي الوللي )هقالِ دس ّوايص 5

ِ دس ّوايص 6  5/0 اعن اص ايٌنِ دس ايشاى يا خاسج اص ايشاى تشگضاس گشدد(  اسايِ تِ غَست پَستشّاي تيي الوللي )هقال

الِ
 هق

ج
چا

 

 2 (هقالِ)پزيشش چاج يا چاج  ISIهجالت  7
 2 (هقالِ  )پزيشش چاج يا چاج ISCهجالت  8

 ( هقالِ )پزيشش چاج يا چاج هجالت علوي پژٍّطي 9

 

2 
 1 (هقالِ  )پزيشش چاج يا چاج هجالت علوي تشٍيجي 10
 5/0 (هقالِ  )فقط چاج هجالت علوي هشٍسي 11
 5/0 (هقالِ  هجالت علوي تخػػي اعن اص گاٌّاهِ، فػلٌاهِ، هاٌّاهِ ٍ ...)فقط چاج  12
 25/0 (هقالِ  هجالت داًطجَيي )فقط چاج  13

سد
هَا

ش 
ساي

 

 1 ل فشهَل، دستگاُ، ًشم افضاس ٍ ...(ثثت هلي اثش )ضاه 14
 2 ثثت جْاًي اثش )ضاهل فشهَل، دستگاُ، ًشم افضاس ٍ ...(  15
 2 تشگضاسي ًوايطگاُ اًفشادي )دس دٍسُ تحػيل( 16
 75/0تا  25/0 تشگضاسي ًوايطگاُ گشٍّي 17

 75/0 چاج هجوَعِ آثاس تا ضاتل 18

 25/0 َّطي ّوناسي دس طشح پژ 19
َاسُ ّاي جْاًي 20  5/1 اثش تشگضيذُ دس جطٌ
 1 ّوايص ّاي ماسگاّي )آهَصش عولي( 21
 1تا  25/0 ّوناسي تا طشاحي تحقيقاتي 22


