تذکرات مهم در خصوص مستندات پژوهشی مستخرج از پایاننامههای کارشناسیارشد
پیرو بخشنامه شماره  37/999992مورخ  99/9/9در خصوص نویسنده مقاالت مستخرج از پایاننامهه-
ها و رسالههای تحصیالت تکمیلی موارد ذیل را متذكر میگردد:
ماده  2 -1نمره از بيست نمره پاياننامه دانشجويان مقطع كارشناسيارشد با نظرر شروراگ وررته صی

ري ت شروراگ ص

صکميلي يا شوراگ پژتهش ت فناترگ تاحد مطابق فرم شماره  51به مقاله اخت اص دارد .دانشجويان يادشده در صرور
فرصت براگ نظام تظيفه ت يا نداشتن مشکل نظام تظيفه به مد

ري
دارا برودن

شش ماه با مجوز دانشکده ت صا يکسال با مجوز معاتنرت پرژتهش

ت فناترگ تاحد فرصت دارند صا پذيرش يا چاپ مقاله مستیرج از پاياننامه خود را ارائه دهند .در صور

ارائه نکرردن پرذيرش يرا

چاپ مقاله ،پاياننامه دانشجو از نظر كيفيت حداكثر بسيار خوب ت از نظر كمي حداكثر نمره هجده ارزيابي ميشود.
تبصره .پاياننامههاگ دانشجويي در مقطع كارشناسيارشد ،چنانچه منجر به اثر بديع هنرگ يا چاپ كتاب يا اختراع ت اكتشرا
(در خ وص اختراع ت اكتشا
موسسا

شرود

اور در مسابقه ت جشنوارههاگ معتبر (غير از نمايشرااههرا) رصبره اتل صرا سروم كسرد شرود يرا در

معتبر داخل ت خارج موفق به ثبت علمي شود (شايان وفتن است ثبت حقوقي معيار اعتبار علمي نيست)) ميصوانرد نمرره

استیراج مقاله از پاياننامه را دريافت كند.
ماده  -2جهت صی يص نمره به مقاله ،دانشجويان مقطع كارشناسيارشد تاحد صربت جام موظف هسرتند ،مقرات

خرود را ص رت

عنوان دانشجو ت يا دانشآموخته ت به شکلهاگ ذيل ارائه نمايد:
 -در كليه مقات

علمي اناليسي زبان:
, Torbat Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat Jam, Iranنام ورته Department of

 -در مقات

فارسي:

ورته آموزشي  ،تاحد صربت جام ،دانشااه آزاد اس مي  ،صربت جام  ،ايران
اين موضوع به ل اظ حفظ حقوق معنوگ اين دانشااه ،بره عنروان دانشرااه م رل ص
اين ور

ريل دانشرجويان ضررترگ بروده ت در غيرر

نمرهاگ بابت مقاله به دانشجو صعلق نخواهد ورفت.

ماده  -3در چاپ مقات
عهدهدار مکاصبا

است.

ماده  -4تزم است مستندا
رشته ت زمينه صی

موضوع مفاد اين آئيننامه ،نويسنده اتل دانشجو ت فقط به نام تاحد م ل ص

يل دانشجو ت استاد راهنمرا

پژتهشي ياد شده ،از پاياننامة دانشجو استیراج شده باشد ت در مج

ت يرا كنفرانسرهاگ مررصب برا

ي اصلي دانشجو ،به طور قطعي پذيرفته ت يا به چاپ برسد.

ماده  -5ميبايست نام ت نامخانوادوي كامل دانشجو ت استاد راهنما (در صور

لزتم اسرتاد مشراتر) بره همرراه نروع تابسرتاي بره

دانشااه ،به طور تاضح ،خوانا ت ص يح بر رتگ صف ة اتل مقالة چاپ شده ت يا صف ة اتل مقالة ارسالي براگ چاپ مرقوم ورردد.
در مورد آن دسته از پاياننامهها كه از اعضاگ هيا

علمي دانشااهها ،موسسا

ت مراكز پژتهشي معتبر ت رسمي (بره غيرر از اسرتاد

راهنما ت مشاتر) استفاده ميشود ،ص ميم در خ وص درج نام اين افراد در مقالههاگ مستیرج به عهده استاد راهنما است ،اما قبرل
از بروزارگ جلسه دفاع بايد به آواهي معاتن پژتهش ت فناترگ تاحد برسد ت اين مدارك ت مستندا
منظور:
 كنترل ص ت مندرجا -انطباق كامل آن با مفاد بیشنامه

ت ضرمائم آن مريبايسرت بره

 مطابقت م تواگ علمي مقاله با موضوع پاياننامه ت ارصباط موضوعي مجله يا كنفرانس با زمينه صی -كنترل رصبه مج

ي دانشجو

ت نوع كنفرانسها

 كنترل رسميت وواهي پذيرش مقالهصوس استاد راهنما ت معاتن پژتهشي دانشااه صائيد شود ت هر يك به سهم خود مسئول كنترل موارد فوق ميباشند .بديهي است در
غير اين ور

مستندا

ياد شده فاقد اعتبار بوده ت نمرهاگ بابت آن به دانشجو صعلق نیواهد ورفت..

