(اطالعیه مهم)
پیرو بخشنامه  70/3786مورخ  96/01/28روش ارزیابی آموزشی و پژوه شی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ،به
استحضار می رساند برای ارزیابی از ورودی های نیمسال اول سال  95به بعد به شرح ذیل اجرا می گردد؛
ماده  – 1معیارهای ارزیابی
" :1-1درجه عالی" توسط هیات داوران به پایان نامه هایی داده می شود که پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله مستخرج از آن در یکی از
مجالت معتبر داخلی (مورد تائید وزارتین) یا بین المللی (با رعایت بخشنامه شماره  70/22598مورخ  )94/4/8متناسب با رشته مربوط
( ISIدارای ضریب تاثیر یا مجالت دانشگاه آزاد اسالمی دارای نمایه  ESCIیا  Scopusیا  PubMedبرای رشته های غیر علوم انسانی
و هنر و علمی پژوهشی وزارتین برای رشته های علوم انسانی و هنر) ارائه شود.
" :1-2درجه بسیار خوب" توسط هیات داوران به پایان نامه هایی داده می شود که گواهی معتبر فرستادن ( )Submissionمقاله مستخرج
از آن در یکی از مجالت معتبر داخلی (مورد تائید وزارتین) یا بین المللی (با رعایت بخشنامه شماره  70/22598مورخ  94/4/8متناسب با
رشته مربوط ( مندرج در بند  )1-1ارائه شود.
" :1-3سایر درجات" به پایان نامه هایی داده می شود که دارای هیچ یک از شرایط باال نباشند.
تبصره  :1ارزیابی مجالت معتبر بین المللی (بر اساس بخشنامه شماره  70/22598مورخ  )94/4/8باید توسط گروه آموزشی و تائید شورای
پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی انجام شود و مسئولیت اجرای درست آن بر عهده معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی است .در
صورت اطمینان نیافتن از اعتبار مجله ،باید از اداره کل گسترش علم و علم سنجی دانشگاه استعالم شود.
تبصره  : 2بدیهی است که شرایط تعیین شده در باال یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت پایان نامه است و افزون بر آن ،باید نظر هیات داوران
و استاد راهنما (موضوع کاربرگ ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیوست بخشنامه شماره  73/35681مورخ  92/10/22لحاظ
شود.
تبصره  : 3چنانچه دانشجو پس از دفاع و پیش از صدور مدرک تحصیلی خود ،گواهی معتبر پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی
یا بین المللی متناسب با رشته مربوط را ارائه کند  ،معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی مجاز است در صورتجلسه دفاع درجه ایشان
را به یک درجه باالتر ارتقاء دهد و یک نسخه از سوابق ارتقاء را به معاونت پژوهش و فن آوری سازمان مرکزی ارسال نمایند.
تبصره  :4مالک ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد بر اساس ماده  22بخشنامه شماره  10/47581مورخ  95/7/10به صورت کیفی است و
در میانگین معدل کل لحاظ نمی شود و بر اساس جدول ذیل که از بخشنامه های فوق الذکر مستخرج شده است در جلسه دفاع قابل
ارزیابی است.
روسای محترم دانشکده ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا در روز دفاع جدول مذکور در اختیار هیأت داوران قرار گیرد.
در صورت دارا بودن مقاله ،دانشجو می بایست قبل از دفاع پایان نامه ،مقاله را به تأیید معاونت پژوهش و فن آوری واحد برساند و پس از
آن امکان ارزیابی مقاله و درج آن در نمره ارزیابی وجود ندارد.
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