
 

 

 جدول امتياز دهي نمره مقاالت مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

  

  :نكات مهم 

  .باشد) اصفهان(امتياز تعلق مي گيرد كه آدرس نويسنده اول و نويسنده مسئول در مقاله به نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگانبه مقاالتي *

  .وزارت بهداشت است يادانشگاه آزاد اسالمي ، وزارت علوم تصويب شده در كمسيون نشريات  ،مصوب  مجله علمي ترويجي منظور از*

ضمناً حداكثر به يك مقاله چاپ شده در اين گونه مجالت  .جالت علمي معتبر نمره اي تعلق نمي گيرد و مقاله حتماً بايد چاپ شده باشدپذيرش مقاله در مبه * 

        .امتياز تعلق مي گيرد

يك همايش منطقه اي مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت يك همايش بين المللي و ملي و يك مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت  2حداكثر به *

  .و داخلي امتياز تعلق مي گيرد

  . نمره است 2موارد فوق مي توانند همزمان و متعدد باشند ولي سقف آن *

يا  ISIحداقل يك مقاله  نمره از نمره مقاله  2از جلسه دفاع و كسب  18عالوه بر كسب نمره  تعلق مي گيرد كه  پايان نامه به دانشجويي 20نمره *

ISC مستخرج از پايان نامه داشته باشد        .                                                          

در مجالت هچاپ مقال وپذيرش   

 نوع مجله حداكثر امتياز

   داراي ضريب تأثير ISIمجالت يا چاپ مقاله در پذيرش   2

8/1   ضريب تأثير فاقد   ISIمجالت يا چاپ مقاله  پذيرش  

7/1    SCOPUSنمايه شده در پايگاه مجالت يا چاپ مقاله  پذيرش  

5/1 مجالت انگليسي زبان بين الملليپذيرش يا چاپ مقاالت در    

5/1  ISCنمايه شده در پايگاه  علمي پژوهشيدر مجالت پذيرش يا چاپ مقاله  

 علمي پژوهشي مقاله در مجالتپذيرش يا چاپ  1

*پذيرش يا چاپ مجله علمي ترويجي مصوب  1  

5/0 * مقاله در مجالت علمي معتبرچاپ     

 *ا چاپ مقاله در مجموعه مقاالت همايش ه                                                          

 نوع همايش حداكثر امتياز

2/1  .شوندنمايه  Medline يا ISI ، Scopus كه در پايگاه چاپ مقاله  كامل در مجموعه مقاالت همايش بين المللي  

9/0  .شوندنمايه  Medline يا ISI ،  Scopus كه در پايگاه چاپ چكيده مقاله در مجموعه مقاالت همايش بين المللي 

 چاپ مقاله كامل در مجموعه مقاالت همايش بين المللي  1

7/0   چاپ چكيده مقاله در مجموعه مقاالت همايش بين المللي  

7/0  همايش بين المللي به زبان فارسيمجموعه مقاالت در كامل چاپ مقاله  

5/0  همايش مليمجموعه مقاالت  چاپ مقاله در  

4/0  و داخليهمايش منطقه اي مجموعه مقاالت  چاپ مقاله در  

  اختراع، اكتشاف، نظريه علمي، مسابقات و جشنواره هاي ملي و بين المللي و چاپ كتب مرتبط 2


