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 پژوهشی دستاوردهای برای دانشجو به شده داده اختصاص نمره جدول: 4 شماره پیوست

 حداکثر نمره وردهای پژوهشیادست ردیف

 
 الف( طرح پژوهشی

 

 پروژه پژوهشی  -1
 

 درون دانشگاهی -1-1
 

 - پروپوزالتدوین  -1-1-1

 - پروپوزال بتصوی -2-1-1

 رون دانشگاهیب -2-1
 

 52/0 روپوزالپصویب تدوین و ت -1-2-1

 5 * قراردادعقد  -2-2-1

 مشترک -3-1
 

 52/0 پروپوزالتدوین و تصویب  -1-1-2

 5 * قرارداد عقد -2-1-2

 ثبت ایده و اختراع -2
 

 5 بت ایده و اختراع در مرکز مالکیت معنویث -1-2

 5 * الملل ثبت اختراع در مجامع بین  -2-2

 1 الکیت معنویثبت طرح صنعتی در مرکز م -3-2

 2/0 ثبت عالمت تجاری در مرکز مالکیت معنوی -4-2

 2/0 ثبت نشان جغرافیای در مرکز مالکیت معنوی -5-2

 52/1 ارائه و تصویب طرح در مرکز نخبگان و مراجع مشابه -6-2

 ساخت دستگاه ها و تجهیزات -3
 

 1/0 دانشپیشنهاد ساخت دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مبتنی بر -1-3

 2/1 ساخت، تکمیل و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مبتنی بر دانش -2-3

 مسابقات -4
 

 52/0 حضور و شرکت و کسب مقام اول تا سوم -1-4

 2/1 برگزاری -2-4 

 1 تفاهم نامه ها -5

 5 پایان نامه کاربردی -6

 سمینار، کارگاه و نمایشگاه -7
 

 1/0 ا ارائه گواهی معتبر()ب حضور -1-7

 2/0 تا1/0 عضویت در تیم برگزاری یا کمیته اجرایی -2-7
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 حداکثر نمره وردهای پژوهشیادست ردیف

 ب( مقاالت  
 

 52/0 کنفرانسی-مقاله پارسی  -1

 52/0 ترویجی-مقاله در مجله علمی -2

 52/0 المللی کنفرانس داخلی یا بین-مقاله غیرپارسی -3

 52/1 معتبر ISIمقاله در مجله غیر  -4

 2/1 پژوهشی-در مجله علمی مقاله -5

 ISI 5مقاله در مجله  -6

 
 پ( کتاب

 

 2/1 افزار و تجهیزات ترجمه و چاپ کتاب، و دستورالعمل های تخصصی نرم   -1

 5 افزار و تجهیزات تألیف و چاپ کتاب، و دستورالعمل های تخصصی نرم -2

 2/1 تألیف و اصالح دستورالعمل های آزمایشگاهی و کارگاهی -3

 1 تالیفی-تدوین و چاپ گزارش سفرها و بازدیدهای علمی در قالب یک اثر علمی -4

 2/1 تألیف کتاب )انتشارات غیردانشگاهی( -5

 5 تألیف کتاب تصنیفی و مرجع -6

 5 * تألیف کتاب )انتشارات معتبر خارجی( -7

 5 * تألیف کتاب )انتشارات دانشگاهی( -8

 1 ویرایش علمی کتاب -9

 
 ت( گواهی علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاه های تخصصی

 

 1 ماهه تا یکساله خارج از کشور6علمی گواهی دوره های  -1

 5/0 یا داخلی خارجیعلمی های کوتاه مدت  دوره گواهی -2

 
 ث( عضویت در هیأت تحریریه و یا داوری در مجله معتبر علمی و یا هیأت علمی کنگره

 

 2/0 زیابی مقاالت، هر مجلهداور و ار -1

2- 
( دو سال مجالت بین المللی براساس Impact Factorعضویت در هیأت تحریریه مجالتی که ضریب اثر )

SCOPUS ،ISC ،ISI  باشد، هر مجله 0.6باالی* 
5 

 5 عضویت در هیأت تحریریه مجالت داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -3

 52/0 یأت علمی کنگرهعضویت در ه -4

 

 مقاالت باید مستخرج از پایان نامه بوده و به تأیید استاد راهنما برسد.( 1تبصره 

نامه تأثیر نخواهد داشت و شامل مقاله است. مقاالت بیشتر در نمره پایان 2رای مقاالت کنفرانسی حداکثر تعداد مقاالت ب (2تبصره 
 شود.پرداخت پژوهانه می
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 ع کتاب می بایست مرتبط با موضوع پایان نامه باشد و به تأیید استاد راهنما برسد. موضو (3تبصره 

 2باشد و درصورتی که دانشجو بیش از نمره می 2نامه سقف نمره اختصاص داده شده به دستاوردهای پژوهشی در پایان( 4تبصره 
 خت پژوهانه خواهد شد.شامل پردا و فناوری نمره امتیاز دریافت نماید با تأیید معاونت پژوهش

الوه بر ها عدانشجو درصورت انجام موارد ستاره دار )*( جدول، با تأیید معاونت پژوهش و فناوری و دفتر ارزیابی طرح( 5تبصره 
 مورد تشویق مضاعف قرار خواهد گرفت. ،پایان نامهنمره برای  2دریافت 


