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مقذمٍ:
پايان وامٍ َا ي سسالٍ َاي تحصيالت تکميلي جضء اساسي ديسٌ َاي کاسضىاسي اسضذ ي دکتشي تلقي مي گشدوذ ي
کيفيت ديسٌ َاي تحصيالت تکميلي تٍ مقذاس قاتل تًجُي تٍ کيفيت آوُا تستگي خًاَذ داضت .لزا ايه دستًسالؼمل تٍ
مىظًساوتخاب پايان وامٍ َا ي سسالٍ َاي تشتش تذييه گشديذٌ است ي َذف اص اجشاي آن تطًيق داوطجًيان
کاسضىاسي اسضذ ي دکتشي دس جُت افضايص کيفيت پايان وامٍ َا ي سسالٍ َا ي َمچىيه تًليذ خشيجي َاي پژيَطي
مؼتثش ي مطلًب ميثاضذ.
اسصياتي تشاساس مقايسٍ امتياصات پايان وامٍ َا ي سسالٍ َاي دفاع ضذٌ طي سٍ سال اخيش خًاَذ تًد.
حذاقل شرايط الزم :
 -1احشاص حذاقل مؼذل  17دس دسيس مقطغ دکتشي ي  16/5دس مقطغ کاسضىاسي اسضذ ( تجض ومشٌ پايان وامٍ يا
سسالٍ) تًسط داوطجً
 -2حضًس تمام يقت داوطجً دس داوطگاٌ طي ديسٌ داوطجًئي تٍ تائيذ داوطکذٌ
 -3چاج ( پزيشش ) حذاقل يک مقالٍ  ISIتشاي مقطغ کاسضىاسي اسضذ ي دي مقالٍ  ISIتشاي مقطغ دکتشي ( دس
مجالت مؼتثش تيه المللي ) کٍ مستخشج اص پايان وامٍ ( سسالٍ ) تاضذ.
 -4فاسؽ التحصيلي طي حذاکثش  5تشم دس ديسٌ کاسضىاسي اسضذ ي  10تشم دس ديسٌ دکتشي
 -5ومشٌ پايان وامٍ حذاقل  19ي سسالٍ تا ومشٌ اسصياتي حذاقل "ػالي"
معيارَاي تعييه ايلًيت
 -1اوتطاسات مستخشج اص پايان وامٍ ( سسالٍ ) حذاکثش  60امتياص تٍ ضشح صيش:
َ -1-1ش مقالٍ ػلمي پژيَطي تيه المللي اوگليسي

حذاکثش  15امتياص

َ-2-1ش مقالٍ ػلمي پژيَطي فاسسي

حذاکثش  5امتياص

َ-3-1ش مقالٍ ػلمي تشييجي فاسسي

حذاکثش  2امتياص

َ-4-1ش مقالٍ کامل کىفشاوسي خاسجي

حذاکثش  2امتياص

َ-5-1ش مقالٍ کامل کىفشاوسي داخلي

حذاکثش  1امتياص

َ-6-1ش خالصٍ مقالٍ کىفشاوسي خاسجي

حذاکثش  1امتياص

َ-7-1ش خالصٍ مقالٍ کىفشاوسي داخلي

حذاکثش  0/5امتياص

تبصرٌ : 1سقف مجمًع امتياصات مقاالت کىفشاوس ( سديفُاي  4-1تا  15 : ) 7-1امتياص مي تاضذ.
تبصرٌ  :2پزيشش قطؼي مقاالت ػلمي پژيَطي ي ػلمي تشييجي مًسد قثًل ميثاضذ.
تبصرٌ  :3جُت تخصيص امتياص تٍ سديف َاي  4-1تا  7-1گًاَي ضشکت دس کىفشاوس ضشيسي است.

تبصرٌ  :4تىُا تٍ مقاالتي امتياص دادٌ مي ضًد کٍ ياتستگي وًيسىذگان ) (Affiliationتٍ داوطگاٌ صىؼتي اصفُان دس
آن َا رکش ضذٌ تاضذ.
تبصرٌ  : 5دس صًستي کٍ مجمًع امتياصات تىذَاي  1-1تا ( 7-1پس اص لحاظ ومًدن تثصشٌ  )1تيص اص  60ضًد تش
اساس امتياص حذاکثش وشماليضٌ مي ضًد.
 -2طًل ديسٌ حذاکثش  10امتياص تطشح صيش:
كارشىاسي ارشذ

 3تشم  10امتياص

 4تشم  8امتياص

 5تشم  4امتياص

دكتري

 7تشم  10امتياص

 8تشم  8امتياص

 9تشم  5امتياص

 10تشم  2امتياص

 -3ومشٌ پايان وامٍ ( سسالٍ ) حذاکثش  10امتياص
حذاقل ومشٌ پايان وامٍ
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 -4تًليذ داوص فىي دس جُت سفغ وياصَاي تخص َاي صىؼتي اجشائي ،اتذاع  ،اختشاؽ ي اکتطاف :

حذاکثش  10امتياص

 -5جزب حمايت مالي خاسج اص داوطگاٌ کٍ تٍ تائيذ مؼايوت پژيَطي سسيذٌ تاضذ .حذاکثش  10امتياص
ظرفيت :تا مشاػات ايلًيت تش حسة مجمًع امتياص ،حذاکثش  2دس صذ پايان وامٍ َا ي  5دس صذ سسالٍ َا اوتخاب
مي ضًد

