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این دستورالعمل به استناد تبصره  1بند  3ماده  7دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقرررا ژووشیری دوره درترر

 )Ph.Dدانیرااه

فردوسی میهد و به منظور تیریح نحوه نمرهدشی به دستاوردشا رساله تدوین شده است .حدارثر امتیاز قابل احتسرا از دسرتاوردشا
 5نمره میباشد و به دستاوردشا با در نظر گرفتن شمژوشانیشا نمره داده میشود.
دستاوردشا مستخرج از رساله دانیجو ژس از تایید معاونت ژووشش و فناور دانیردده توسرط داورام مبرابی ایرن دسرتورالعمل
نمرهدشی خواشد شد.

 -1مقاله
جدول ( -)1جدول نمرهدهی به مقاله موظفی
ردیف

نوع مقاله

حداکثر نمره مقاله برای
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جدول ( -)2جدول نمرهدهی به سایر مقالهها (به جز موظفی)
ردیف

نوع مقاله
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 -1-1گروه علوم محض و تجربی شامل رشته شا دامپزشدی علوم علوم ریاضی ریاورز

مهندسی ژووشیددهشا علوم گیاشی

شوا خورشید فناور شا زیستی و سایر واحدشا ژووشیی مرتبط میباشد.
 -1-2گروه علوم انسانی الف) :رشتهشایی ره ژووشش میدانی و تجربی در آمشا امدامژذیر است شامل رشتهشا روانیناسی علوم
تربیتی علم اطالعا

و دانش شناسی علوم اجتماعی حسابدار

اقتصاد مدیریت آموزش زبام انالیسی فرانسه روسی

دستورالعمل نمرهدهی به دستاوردهای رساله
عربی) جغرافیا زبامشناسی مقابلها
میابه.
 -1-3گروه علوم انسانی

علوم سیاسی معمار

شهرساز
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علوم ورزشی مبالعا میام رشتها و سایر موارد

) :رشتهشایی ره امدام رمتر برا ژووشششا میدانی و تجربی دارند .شامل رشتهشا الهیا و معارف

اسالمی مبالعا ادبی و زبانی در شریک از زبامشا) زبامشناسی نظر

تاریخ حقوق و سایر موارد میابه.

 -1-4نیریه علمی ژووشیی معتبر شامل نیریهشا داخلی مصو وزارتین و حوزه علمیه میباشد.
 -1-5در گروه علوم محض و تجربی و گروه علوم انسانی الف) حدارثر به دو و در گروه علوم انسانی

) حدارثر به سه مقاله علمی

ژووشیی معتبر نمره تعلی میگیرد .مجموع مقالهشا موظفی و غیرموظفی)
 -1-6در گروه علوم محض و تجربی و گروه علوم انسانی الف) حدارثر به دو و در گروه علوم انسانی

) حدارثر به سه مقاله WOS

و  Scopusو فهرست نمایهشا تخصصی تایید شده نمره تعلی میگیرد .مجموع مقالهشا موظف و غیرموظف)
 -1-7به مقالها نمره تعلی میگیرد ره شرط الزم اعتبار را داشته باشد و در عین حال در فهرست نیریهشا نامعتبر داخلی و
خارجی نباشد.
 -1-8رتبه شر نیریه  )Qبا توجه با موضوع تخصصی مقاله منظور میگردد.
 -1-9مقالهشا مندرج در جدول فوق الذرر باید مستخرج از تحقیقا

اصلی رساله بوده و شامل نام دانیجو نفر اول) استاد ام)

راشنما و میاور باشد .الزم به توضیح است ره نویسنده مسئول باید یدی از استادام راشنما ره عضو شیا
فردوسی میهد است باشد.

 -2سایر دستاوردها
نحوه نمرهدشی به سایر دستاوردشا رساله متعاقبا تدوین و ابالغ خواشد شد.
شر گونه تفسیر مفاد این دستورالعمل بر عهده معاونت ژووشش و فناور دانیااه میباشد.

علمی دانیااه

