
١ 

 

  تعاليبسمه

  "دانشگاه محقق اردبيلي"در نامه دانشجويي برتر نامه انتخاب رساله و پايانآيين

زمان با ، همهانامهو ارتقاي سطح علمي و كاربردي پايان دانشگـاهتشويق دانشجويان تحصيالت تكميلي به منظـور    

 و از بين دانشجويي با احراز يكي از شرايط زيرهاي برتر  نامه ها و پايان رسـاله، در آذرماه هر سال هفته پژوهش

  :شوند انتخاب مي دانشجويان داوطلب

  قيد و شرط دستگاه اجرايي استفاده كنندهبا تاييد بي نامه حل يكي از مشكالت كشور در قالب رساله يا پايان .1

 مستخرج از رساله دكتري  علمي پژوهشي مقاله 4حداقل  يا پذيرش چاپ .2

 نامه كارشناسي ارشد  مستخرج از پايان علمي پژوهشي مقاله 2حداقل  يا پذيرش چاپ .3

بطوريكه سرفصل يكي از دروس را بر اساس (با مجوز دانشگاه نامه  چاپ كتاب مستخرج از رساله يا پايان .4

 )هاي علمي پوشش دهدآخرين ساخته

كه در جهت رهايي از  مراجع ذيصالح نامه يا رساله به تأييد ابداع، اختراع يا ثبت آثار هنري مستخرج از پايان .5

 .وابستگي به خارج از كشور باشد

  

 :اهداف -1ماده 

 سطح بيشتر چه هر يارتقا منظور به و دانشگاه پژوهشي هايفعاليت تشويق سياستراستاي  در دستورالعمل اين   

 اجراي بر عاليه نظارت. است شده تدوين دكتري هايرساله و ارشد كارشناسي يهانامهپايان و كاربردي نمودن علمي

  .است دانشگاهو فناوري  پژوهشي تمعاون عهده به نامهآيين اين

  

 :حيطه گسترش -2ماده 

 شده دفاع ،نامهمنتهي به مهر سال انتخاب رساله يا پايان تحصيلي سال دو طول در كه اييهنامهپايان ها ورساله   

رساله دكتري از هر گروه  دونامه در دوره كارشناسي ارشد و پايان سهتعداد  .هستند دستورالعمل اين مشمول ،باشند

 و ، دامپزشكيطبيعي منابع و كشاورزي انساني، علوم ،مهندسيفني ،پايه علوم گانةشش هايگروه از دامك ره( علمي

  .انتخاب خواهد شد) هنر

  .انتخاب خواهد شدنامه، يك رساله دكتري براي دانشگاه درسال اول اجراي اين آيين: تبصره

  

 : اجرا نحوه -3ماده 

و نظارت بر حسن اجراي  تاييد نهايي منتخبيناعالم فراخوان،  ،نامهتدوين آيين ،معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه   

شوراي /پژوهشي معاون به عهده دستورالعمل اين اجراي و انتخاب فرآيند وليتؤمس ورا به عهده دارد  دستورالعمل
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رساني الزم دانشكده پس از دريافت فراخوان از معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه، نسبت به اطالع .بود خواهددانشكده 

نامه حاضر مدارك مربوطه را به رساله طبق آيين/نامهاقدام نموده و تا موعد تعيين شده پس از بحث و بررسي پايان

 ارزشيابي كاربرگرساله داوطلبان با امتيازدهي در /نامهپايان ارزيابي. معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارسال نمايد

رساني دانشگاه قرار گرفته و توسط داوطلب به صورت كه در پايگاه اطالع )نامهفرم پيوست آيين( هارساله/نامهپايان

عضو هيات علمي استاديار و به باال  تواند از يك يا دو نفرشوراي دانشكده مي. گيردتايپي تكميل شده است، انجام مي

 راهنما از اساتيد بايستي به غير افرادبديهي است كه اين . ها استفاده نمايدرساله/هانامهبراي ارزيابي و امتيازدهي پايان

) يا با اطالع(درخواست داوطلبي و تسليم مدارك بايستي توسط  .انتخاب شوندرساله مذكور /نامهپايان مشاور و

فقره پايان نامه و دو فقره  سهها پس از بررسي، تعداد دانشكده .انجام گيردو با تاييد استاد راهنما دانشجوي ذينفع 

تاييد نهايي  .نمايندگانه به معاونت پژوهشي و فناوري ارسال ميرساله را براي انتخاب نهايي در گروه علمي شش

ته ويژه تشكيل شده از طرف معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخبين همانند پژوهشگران برتر دانشگاه در كمي

  .گيردصورت مي

  

  : نحوه امتيازدهي و انتخاب - 4ماده 

 :رساله برتر به ترتيب زير است/نامهمشروح و دامنه امتيازات متعلقه در انتخاب پايان

   :شرح زيركتاب به چاپ  و ISI/پژوهشيچاپ يا پذيرش مقاالت مستخرج در مجالت علمي -1- 4

  )IF/MIF>1: 7; IF/MIF<1:6.5( امتياز 7تا : JCR مجالت نمايه شده در  مقاله چاپ شده در -1-1- 4

   امتياز 6تا : web of scienceمجالت نمايه شده در   مقاله چاپ شده در -1-2- 4

  امتياز 5تا : ISCمجالت نمايه شده در   مقاله چاپ شده در -1-3- 4

  امتياز 4تا : علمي پژوهشيو  ISIمجالت نمايه شده در   مقاله چاپ شده در -1-4- 4

  امتياز 3تا : علمي ترويجيمجالت  مقاله چاپ شده در -1-5- 4

  امتياز 10تا : كتاب مستخرج با نظر شوراي بررسي كننده -1-6- 4

 رظن رد نودب وجشناد هب هدش هداد صاصتخا زايتما دشاب هلاسر و همانناياپ زا جرختسم ،هلاقم هكيتروص رد :هرصبت

  .دوب دهاوخ ناراكمه مهس نتفرگ

 در( مطابق جدول انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه الملليهاي معتبر ملي و بينچاپ و ارايه مقاله در كنفرانس -2- 4

  ):سال اول اجرا به ترتيب زير مصوب شده است

  امتياز 2المللي تا بين/هاي مليمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس) fulltext(تمام متن  -2-1- 4

  امتياز 1المللي تا بين/هاي مليمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانسخالصه  -2-2- 4

  

  امتياز 10تا جامعه پژوهشي رفع نيازهاي كاربردي بودن و  -3- 4

-كاربردي بودن موضوع با استناد به يكي از موارد زير و با نظر شوراي بررسي كننده مشخص و امتيازدهي مي: تبصره 

  :شود
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يا  اعالمبه دانشگاه طور رسمي اجرايي كه بههاي هاي پژوهشي دستگاهاولويتبين از رساله /نامهپايان انتخاب -3-1- 4

  .شده باشد در پايگاه اطالع رساني رسمي دستگاهها معرفي

  .پژوهش مذكور از دستگاه اجرايي مبني بر كاربست نتايجدريافت تاييديه رسمي  -3-2- 4

  .مستندات رساله به توليد انبوه يا مرحله پايلوت با ارايه/نامهرساندن نتايج حاصل از پايان -3-3- 4

  .با ارايه مستندات هاي اصلي مورد نياز براي كشور در كشاورزي يا صنعتسازي فناوريبومي -3-4- 4

  

  امتياز 10اختراع، نوآوري و اثر بديع با تاييد مراجع علمي معتبر تا  -4- 4

  

  :رساله به شرح زير/نامهامتيازات اختصاصي پايان -5- 4

 عيوب از پرهيز، جديد هايافق و هاپرسش رحگويا، ط و مناسب جامع، مقدمه و چكيده داشتن(نامه نحوه نگارش پايان -5-1- 4

معادل فارسي صحيح اصطالحات التين،  و گويا روان، سليس، صحيح، تعبيرات كارگيريهب با فارسي زبان دستور قواعد مراعات و نگارشي

و ساير  سرصفحه سرسطر، رعايت، بنديصفحه و تايپ در زيبايي ،مطالب تفهيم براي مناسب و گويا اشكال و نمودارها جداول، از فادهاست

  امتياز 5تا  )اصول نگارشي

 عرضه شيوه بودن نو ،موضوع بودن ابتكاري و تازگي، كشور علمي نيازهاي حيث از موضوع اهميت(نامه محتواي علمي پايان -5-2- 4

 هيارا و نظرات اطالعات، ها،داده تحليل و تجزيه ،مناسب تحقيق روش انتخاب ،تحقيق مورد موضوع مسائل كليه بر مؤلف تسلط، مطالب

 طريقه، معتبر و مستند مطالب از استفاده، شده آوريجمع اطالعات و هاداده صحت و جامعيت دقت،، علمي و بديع مشخص، گيرينتيجه

 از خارج نويسيهپراكند از اجتناب و مطالب انسجام، مستدل درست هاي تحلي و نظرات ارائه و موضوع فني بررسي و استدالل صحيح

  امتياز 5تا ) تحقيق موضوع با مرتبط و جديد منابع نيز و معتبر منابع از استفاده ،موضوع

  امتياز 2همخواني با فرمت دانشگاه تا  -5-3- 4

امتياز،  4: 51/19-75/19امتياز،  3: 26/19-5/19امتياز،   2: 19- 25/19(امتياز  5تا  رساله/نامهنمره پايان -5-4- 4

  .امتياز 5: 20-76/19

  

 : تشويق -5ماده 

 در پژوهش هفته جشنوارة در هادانشكده از يك هر برتر رسالة/نامه پايان نويسندة آموختگاندانش از تقدير و تشويق   

 و دانشگاه و فناوري پژوهشي معاون سپاس و تقدير لوحدانشجويان برگزيده با اعطاي  .گيردمي صورت سال هر آذرماه

  .مورد تشويق قرار خواهند گرفت مناسب مالي پاداش

  

 : تصويب -6ماده 

شوراي  جلسه نيمجنپويس و سيصدصفحه كاربرگ مربوطه در  3صفحه به همراه  3ماده و  6نامه در اين آيين   

از سال پس از تصويب نهايي در شوراي محترم دانشگاه به تصويب رسيده و  25/12/1392پژوهشي دانشگاه مورخ 

  .االجراستجاري الزم


