
 

 

 

حرفه ای مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشذ و دکتری مقاالتجذول امتیاز دهی نمره   

 

 :ًکات ههن 

  روبم استبد مطبي -3   (وًیسىذٌ مسئًل)وبم استبد راَىمب  -2وبم داوطجً   -1: ترتیب اساهی در هقاالت بایذ به شکل زیر باشذ*

 .ًوی گیردومزٌ مقبلٍ ي جبیشٌ مقبلٍ بٍ داوطجً تؼلق  خالف قًاویه بًدٌ ي وبم ضخص دیگزی در مقبالت آيردٌ ضًدرػبیت وطًد ي یب  تزتیب فًق در صًرتیکٍ  

 .ببضذ (خوراسگاى)آزاد اسالهی واحذ اصفهاى  به ًام داًشگاه در مقبلٍ داوطجًآدرس بًدٌ ي   داًشجو هستخرج از پایاى ًاههامتیبس تؼلق می گیزد کٍ  بٍ مقبالتی *

 .امتیبسی تؼلق ومی گیزد َمخًاوی وذاضتٍ ببضذ رضتٍ تحصیلی داوطجًبب  مجلٍػىًان  مجالتی کٍ مقبالت چبپ ضذٌ در بٍ* 

 .مىبسبی وذاضتٍ ببضىذ امتیبسی تؼلق ومی گیزد دايری ذفزآیى مجالتی کٍ مقبالت چبپ ضذٌ در بٍ *

  .امتیبس تؼلق می گیزدبیه المللی ي ملی در مجمًػٍ مقبالت یک َمبیص  هقاله چاپ شذه یکحذاکثز بٍ *

 . ومزٌ است 2مًارد فًق می تًاوىذ َمشمبن ي متؼذد ببضىذ يلی سقف آن *

 حذاقل یک مقبلٍمقبلٍ ومزٌ ومزٌ اس  2اس جلسٍ دفبع ي کسب  11ػاليٌ بز کسب ومزٌ  تؼلق می گیزد کٍ  یبویبٍ داوطجً پایاى ًاهه 02ومزٌ *

 ISI WOS  ٍببضذ داضتٍ  مستخزج اس پبیبن وبم. 

 پذیزش و چاپ مقاله در مجالت 
 ًوع هجله حذاکثر اهتیاز

  WOS  ISI تخصصی مجالتیب چبپ مقبلٍ در پذیزش  2

7/1  SCOPUS  تخصصی مجالتچبپ مقبلٍ در  

5/1     Listed ISI تخصصی  مجالتدر چبپ مقبلٍ  

5/1  يسارتیه مجالت ػلمی پژيَطیدر ٍ پذیزش یب چبپ مقبل 

 داوطگبٌ آساد اسالمی مجالت ػلمی پژيَطیدر ٍ پذیزش یب چبپ مقبل 1

5/0  (حذاکثز یک مًرد) اوتطبر یبفتٍ در ایزانتخصصی   ISCیب  ت بیه المللی تخصصیمقبالت در مجالچبپ  

5/0  يسارتیهػلمی تزيیجی  تمجالمقبلٍ در  چبپ 

2حسب مًرد حذاکثز   مسببقبت ي جطىًارٌ َبی ملی ي بیه المللی، چبپ کتب مزتبط ، اثز بذیغ َىزیاختزاع، اکتطبف، وظزیٍ ػلمی،  

 *چاپ هقاله در هجووعه هقاالت هوایش ها 

 ( ًوره هی تواًذ از طریق چاپ هقاالت در  هوایش ها تاهیي شود 0ًوره از  1حذاکثر )
 ًوع هوایش حذاکثر اهتیاز

 المللی خبرج اس کطًر چبپ مقبلٍ کبمل در مجمًػٍ مقبالت َمبیص بیه 1

5/0  چبپ چکیذٌ مقبلٍ در مجمًع مقبالت َمبیص بیه المللی خبرج اس کطًر 

5/0  مقبالت َمبیص بیه المللی داخلی ٍدر مجمًػ کبمل مقبلٍ بپچ 

5/0  مقبالت َمبیص ملی ٍدر مجمًػ کبمل چبپ مقبلٍ 


