
 
 

 

تعالیبسمه

وامهبرترداوشجوییپایاناوتخابوامهآییه

 

مقذمه

ّبي داًؽدَيبى دمترا، مبرؼٌبظي ارؼذ ٍ  ًبهِ تؼذادي از پبيبى ّرظبلِ اًدوي آمَظتيل ٍ ارتؼبؼبت ايراى

ثِ ًحَ ؼبيعتِ تقذير ثِ ػول  ّب آىّبي ثرتر داًؽدَي اًتخبة ًوَدُ ٍ از  ًبهِ پبيبى ػٌَاى ثِمبرؼٌبظي را 

 آٍرد.  هي

:تعاریف۱ماده

 ظتيل ٍ ارتؼبؼبت ايراىًبهِ ثرتر داًؽدَيي اًدوي آمَ ًبهِ اًتخبة پبيبى ًبهِ: آييي آييي 1-1

 اًدوي: اًدوي آمَظتيل ٍ ارتؼبؼبت ايراى 1-2

 ّبي دمترا، مبرؼٌبظي ارؼذ ٍ مبرؼٌبظي ًبهِ ًبهِ: ّر يل از پبيبى پبيبى 1-3

 ؼَد اًدوي اًتخبة هي هذيرُ ّيئتًبهِ ثرتر مِ تَظط  مويتِ: مويتِ اًتخبة پبيبى 1-4

 ؼَد. اًدوي اًتخبة هي هذيرُ ّيئترتر مِ تَظط ًبهِ ث دثير: دثير مويتِ اًتخبة پبيبى -1-5

ر مؽَر ثِ تحصيل دّبي هؼتجر آهَزغ ػبلي  ّب ٍ هَظعِ ي مِ در يني از داًؽگبُيداًؽدَ: داًؽدَ 1-6

 اؼتغبل داؼتِ ٍ يب دارد.



 
 

 

:کمیته۲ماده

 ػلوي ّيئتاي ؼبهل ظِ تب پٌح ًفر از اػضبي  مويتِ ّبي ثرتر داًؽدَيي ّر ظبل ًبهِ خْت اًتخبة پبيبى

دّي  ّبي دريبفتي ٍ اهتيبز ًبهِ ؼَد. ايي مويتِ ٍظيفِ ارزيبثي پبيبى اًدوي اًتخبة هي هذيرُ ّيئتتَظط 

ّبي پيَظت را ثِ ػْذُ دارد. يني از اػضبي مويتِ  دثير مويتِ خَاّذ ثَد ٍ ٍظيفِ  ّب ثر اظبض خذٍل آى

ثِ اًدوي را ثِ ػْذُ خَاّذ داؼت. دثير مويتِ  گسارغ دّيثب اػضبي مويتِ ٍ  ّبي الزم اًدبم ّوبٌّگي

 گردد.  اًدوي تؼييي هي هذيرُ ّيئتتَظط 

داوشجویانواجذشرایط:۳ماده

ّب در  تَاًٌذ در ايي رقبثت ؼرمت ًوبيٌذ مِ ثيػ از دٍ ظبل از زهبى فراغت از تحصيل آى داًؽدَيبًي هي

 اظت ظپري ًؽذُ ثبؼذ. هَردًظرًبهِ آى  بىاي مِ ارزيبثي پبي دٍرُ

:وحوهاوتخاب۴ماده

ٍ  2، 1ّبي  ّب ثر اظبض خذٍل ّبي ارظبلي ثِ اًدوي، ًعجت ثِ اهتيبزدّي آى ًبهِ مويتِ پط از ارزيبثي پبيبى

ًبهِ ثرتر  پبيبى ػٌَاى ثِثبؼٌذ   ّبيي مِ در ردُ خَد ثبالتريي اهتيبز را داؼتِ ًبهِ اقذام خَاّذ ًوَد. پبيبى 3

 گيري ًْبيي ثِ اًدوي هؼرفي خَاٌّذ ؼذ.  اًتخبة ٍ خْت تصوين

 ًبهِ داًؽدَ ثبؼٌذ. ثبيذ ثرگرفتِ از پبيبى 3ٍ  2، 1ّبي  : توبهي هَاد خذٍل1تجصرُ 

 ؼَد. هحبظجِ هي ػلوي ّيئتًبهِ ارتقب اػضبي  : اهتيبز هقبالت هؽترك ثر اظبض آييي2تجصرُ 

 



 
 

 

وجمه:اعالموتایجبها۵ماده

 ّب دثير ًعجت ثِ ارظبل گسارغ مبر مويتِ ثِ اًدوي اقذام خَاّذ ًوَد. ًبهِ پط از ثررظي ٍ اهتيبزدّي پبيبى

اًدوي آمَظتيل ٍ  17/02/94هَرخ  هذيرُ ّيئتهبدُ ٍ دٍ تجصرُ تٌظين ٍ در خلعِ  5ًبهِ در  ي آييياي

 قرار گرفت. هَرد ثبزًگري 03/12/96هَرخ  هذيرُ ّيئتٍ در خلعِ ارتؼبؼبت ايراى هَرد تصَيت 

  



 
 

 

 

 

 نامه دكترا امتيازدهي پاياننحوه : ۱ جدول

 ؼذُ معتاهتيبز  اهتيبز ؼرايط هَضَع رديف

 ًبهِ پبيبى ارزيبثي 1

 يب ػبلي 20-19

 يب ثعيبر خَة 99/18-18

 يب خَة 99/17-17

 اهتيبز 7

 اهتيبز 5

 اهتيبز 3

 

  اهتيبز 30حذامثر  اهتيبز 5 تب ّر هقبلِ *ISI هقبالت 2

  اهتيبز 5حذامثر  اهتيبز 5/1ّر هقبلِ  پصٍّؽي-هقبالت ػلوي 3

  اهتيبز 2حذامثر  اهتيبز 1ّر هقبلِ  ترٍيدي-هقبالت ػلوي 4

 خَايس 5
 هلي

 الوللي ثيي

 اهتيبز 5حذامثر 

 اهتيبز 10حذامثر 

 

 ثجت اختراع 6

 ادارُ مل هبلنيت صٌؼتي
 ّبي ػلوي ٍ صٌؼتي ظبزهبى پصٍّػ

 الوللي ثيي

 3حذامثر  1ّر هَرد 

 9حذامثر  3ّر هَرد 

 20حذامثر  10ّر هَرد 

 

 تدرثي ثَدى پرٍشُ 7
 

  8حذامثر 

 ػلوي ٍ ميفيت اصبلت 8
 

  10حذامثر 

 مبرثردي ثَدى هَضَع 9
 

  6حذامثر 

  8حذامثر   ٍخَد قرارداد صٌؼتي 10

 

 اهتيبز     Q4   :2 -اهتيبز     Q3   :3 -اهتيبز     Q2   :4 -اهتيبز     Q1   :5هقبالت *

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 كارشناسي ارشدنامه  امتيازدهي پايان نحوه: ۲ جدول

 ؼذُ معتاهتيبز  اهتيبز ؼرايط هَضَع رديف

 طَل دٍرُ 1

 ترم 3

 ترم 4

 ترم 5

 اهتيبز 5

 اهتيبز 4

 اهتيبز 3

 

 ًبهِ پبيبى ارزيبثي 2

 يب ػبلي 20-19

 يب ثعيبر خَة 99/18-18

 يب خَة 99/17-17

 اهتيبز 7

 اهتيبز 5

 اهتيبز 3

 

3 
 اهتيبز هقبالت 

 

ISI* 
 پصٍّؽي -ػلوي

 مٌفراًط خبرج

 مٌفراًط داخل

 ترٍيدي-ػلوي

 20حذامثر  5 تب ّر هَرد

 5حذامثر  5/1 تب ّر هَرد

 3حذامثر  1 تب ّر هَرد

 2حذامثر  5/0 تب ّر هَرد

 2حذامثر  1 تب ّر هَرد

 

 خَايس 5

 خَارزهي

 خَارزهي خؽٌَارُ خَاى

 الوپيبد ٍ هعبثقِ داًؽدَي

 الوللي ثيي

 10تب  الوللي ثيي 5هلي تب 

 

 ثجت اختراع 6

 ادارُ مل هبلنيت صٌؼتي
 ّبي ػلوي ٍ صٌؼتي ظبزهبى پصٍّػ

 الوللي ثيي

 3حذامثر  1ّر هَرد 

 9حذامثر  3ّر هَرد 

 20حذامثر  10ّر هَرد 

 

  10حذامثر   تدرثي ثَدى پرٍشُ 7

  10حذامثر   ػلوي ٍ ميفيت اصبلت 8

  10حذامثر   مبرثردي ثَدى هَضَع 9

  10حذامثر   ٍخَد قرارداد صٌؼتي 10

  خوغ اهتيبز

 

 اهتيبز     Q4   :2 -اهتيبز     Q3   :3 -اهتيبز     Q2   :4 -اهتيبز     Q1   :5هقبالت *

 

  



 
 

 

 

 

 كارشناسينامه  امتيازدهي پايان نحوه: ۳جدول 

 ؼذُ معتاهتيبز  اهتيبز ؼرايط هَضَع رديف

 طَل دٍرُ 1

 ترم 7

 ترم 8

 ترم 9

 اهتيبز 5

 اهتيبز 4

 اهتيبز 3

 

 ًبهِ پبيبى ارزيبثي 2

 يب ػبلي 20-19

 يب ثعيبر خَة 99/18-18

 يب خَة 99/17-17

 اهتيبز 5

 اهتيبز 3

 اهتيبز 2

 

3 
 اهتيبز هقبالت 

 

ISI* 
 پصٍّؽي -ػلوي

 مٌفراًط خبرج

 مٌفراًط داخل

 ترٍيدي-ػلوي

 10حذامثر  5تب ّر هَرد 

 3حذامثر  5/1 تب ّر هَرد

 2حذامثر  1 تب ّر هَرد

 1حذامثر  5/0 تب ّر هَرد

 3حذامثر  1 تب ّر هَرد

 

 خَايس 5

 خَارزهي

 خؽٌَارُ خَاى

 الوپيبد ٍ هعبثقِ داًؽدَي

 الوللي ثيي

 20تب  الوللي ثيي 10هلي تب 

 

 ثجت اختراع 6

 صٌؼتيادارُ مل هبلنيت 
 ّبي ػلوي ٍ صٌؼتي ظبزهبى پصٍّػ

 خبرخي

 10حذامثر  5ّر هَرد 

 20حذامثر  10ّر هَرد 

 60حذامثر  30ّر هَرد 

 

  10حذامثر   تدرثي ثَدى پرٍشُ 7

  10حذامثر   ػلويٍ ميفيت اصبلت  8

9 
ٍ حل هؽنل مبرثردي ثَدى 

 صٌؼتي
 10حذامثر  

 

  10حذامثر   ظبخت دظتگبُ 10

  خوغ اهتيبز

 

 اهتيبز     Q4   :2 -اهتيبز     Q3   :3 -اهتيبز     Q2   :4 -اهتيبز     Q1   :5هقبالت *

 

 



 
 

 

 


