به نام خدا

مشخصات مقاالت
پایان نامه کارشناسی ارشد

در خصوص ارزیابی علمی و پژوهشی مقاالت مستخرج از پایاننامههای دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد موارد ذیل متذکر میگردد:

ماده  -1دو نمره از بیست نمره پایاننامه دانشجویان مقطع کارشناسیارشد به مقاله اختصاص دارد که با توجه به نوع و درجه مجال ت و کنررانسها،
بنا به رای شورای تحصیال ت تکمیلی اختصاص مییابد .در صور ت عدم ارائه مقاله ،ارزیابی کیری پایاننامه دانشجو حداکثر ،بسیار خوب و از نظر
کمّی ،حداکثر نمره  81خواهد بود.
ماده  -2مقاال ت مستخرج از پایاننامهها باید به نام استاد راهنما باشد و دانشجو عهده دار مکاتبا ت و نویسنده اصلی محسوب میشود .همچنین
آوردن نام افراد دیگر تخلف محسوب میشود مگر
دانشجو).
شماره 1
فقط نام افراد مرتبط با پایاننامه روی مقاله درج میگردد (استاد راهنما و استاد مشاور ،فرم
آنکه طبق قراردادی با مؤسسا ت خارج از دانشگاه و تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه ،این مجوز به افراد داده شده باشد.
تبصره -1در صورت ی که استاد راهنما عضو هیا ت علمی موسسه باشد باید مرتبه علمی و عنوان (عضو هیا ت علمی موسسه آموزش عالی بصیر آبیک)
درج گردد و در صورتی که مدرس موسسه باشد باید عنوان (مدرس موسسه آموزش عالی بصیر آبیک) درج گردد.
تبصره  -2جهت تخصیص نمره به مقاله ،دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظف هستند ،مقاال ت خود را تحت عنوان دانشجو یا دانش آموخته و
به شکلهای زیر ارائه نمایند:
* این موضوع به لحاظ حرظ حقوق معنوی این موسسه ،به عنوان محل تحصیل دانشجویان ضروری بوده و در غیر این صور ت نمره و یا امتیازی بابت
مقاله به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.
برای مثال در کلیه مقاال ت علمی انگلیسی:Subject
Ghasem Ansari Ranani8, Sara Ahadi ∗ 2
-PhD of management, department of management, faculty member of Basir institute of higher education,
Abyek, Iran
-Master student of marketing management, department of (management, Accounting, computer), Basir
institute of higher education, Abyek, Iran

برای مثال در کلیه مقاال ت علمی فارسی:عنوان مقاله
∗2

قاسم انصاری رنانی ،8سارا احدی
 -8گروه مدیریت و حسابداری ،عضو هیا ت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتراعی بصیر آبیک،
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی موسسه آموزش عالی غیر انتراعی بصیر ابیک
ماده  -3الزم به ذکر است مقاال ت یاد شده ،باید فقط از پایاننامه دانشجو استخراج شده باشد و در مجال ت و کنررانسهای مرتبط با رشته و زمینه
تخصصی اصلی دانشجو ،به طور قطعی پذیرفته و به چاپ برسد.
ماده  -4جهت تخصیص نمره به مقاله ،ضروری است که دانشجو حداکثر  6ماه پس از دفاع در صور ت عدم وجود مشکل نظام وظیره نسبت به ارائه
آن (پذیرش قطعی مقاله در مجال ت یا چاپ مقاله در مجموعه مقاال ت کنررانس) اقدام نماید و این مد ت در صور ت نبود مشکل نظاموظیره با تأیید
شورای تحصیال ت تکمیلی میتواند تا  6ماه دیگر تمدید شود .در غیر این صور ت شورای تحصیال ت تکمیلی موسسه ملزم به درج نمره نهایی بدون
لحاظ کردن نمره مقاله خواهند بود.
ماده  -5الزم است نام و نام خانوادگی کامل دانشجو و استاد راهنما (در صور ت لزوم استاد مشاور) به طور واضح و خوانا بر روی صرحه اول مقاله
چاپ شده و یا صرحه اول مقاله ارسالی برای چاپ مرقوم گردد و مدارک و مستندا ت آن میبایست به منظور کنترل صحت مندرجا ت ،انطباق کامل
آن با مراد بخشنامه ،مطابقت محتوای علمی مقاله با موضوع پایاننامه و ارتباط موضوعی مجله یا کنررانس با زمینه تخصصی دانشجو ،کنترل درجه
مجال ت و نوع کنررانسها به شرح جدول ذیل و کنترل رسمیت گواهی پذیرش مقاله ،توسط استاد راهنما ،مدیرگروه و معاون آموزشی و پژوهشی
موسسه تأیید شود .بدیهی است در غیر این صور ت مستندا ت یاد شده فاقد اعتبار بوده و نمرهای بابت مقاله به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.
نوع مقاله
الف) پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجال ت ISI
ب) پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجال ت علمی – پژوهشی وزارتین
پ) پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجال ت انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا (ISCانتشار یافته در ایران)
 ت) پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجال ت علمی  -ترویجی
ث) پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجال ت فارسی زبان نمایه شده در( ISCانتشار یافته در ایران)
ج) چاپ مقاله در کنررانسهای معتبر بینالمللی خارج از کشور
چ) چاپ مقاله در کنررانسهای معتبر ملّی و بینالملی داخل کشور
ح) اختراع ،اکتشاف ،نظریه علمی ،مسابقا ت و جشنوارههای ملّی و بینالمللی و چاپ کتب علمی مرتبط

تبصره -8به مقاال ت ارائه شده در مجال ت نامعتبر نمره تعلق نمی گیرد .لیست مجال ت نامعتبر را می توانید از سایت وزار ت علوم دریافت نمائید.
تبصره -2موارد فوق میتواند هم زمان و متعدد باشد ولی سقف آن  2نمره است.
تبصررره -3با توجه به اینکه برخی مجال ت در قبال اخذ هزینه چاپ اقدام به انتشررار مقاال ت علمی مینمایند لذا پذیرش اولیه مبنی بر تأیید مقاله و
ارسال هزینه چاپ قابل قبول نمیباشد .بنابراین پذیرش قطعی که تأیید نهایی چاپ مقاله بعد از ارسال هزینه چاپ است مورد قبول است.
ماده  -6مدارک مورد نیاز مربوط به مقاله مستخرج از پایاننامه جهت ارائه به کارشناس تحصیال ت تکمیلی:


گواهی پذیرش قطعی و چاپ مقاله ( 2نسخه)



تصویر مقاله ( 2نسخه) ،آدرس وب سایت مجله و پرینت صرحه وب که حاوی عنوان مقاله می باشد.



 CDحاوی فایل مقاله با فرمت  Wordو  pdfبه همراه جلد حاوی مشخصا ت نگارنده مقاله و عنوان آن



در صررور ت ارائه مقاله ،فرمهای تأیید مقاله و تعیین ارزش مقاله توسررط اسررتاد راهنما تکمیل و پس از امضرراال مسرربوالن ذیربط به کارشررناس
پژوهش و تحصریال ت تکمیلی ارائه گردد .جهت تهیه کلیه فرم های مربوط به پایان نامه به قسرمت تحصریال ت تکمیلی ،فرم های کارشرناسی
ارشد به آدرس www. Basir-abyek.ac.irمراجعه نمایند.

قابل ذکر است

تمام موارد ذکر شتده در ایآ ین آ نامه برای ستایر مقاالت اد شده توسا دانشجویان موسسه

یموزش عالی بص ر یب ک ن ز الزم االجرا می باشد.

