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  ارشدهاي کارشناسی

  .شده در آنها قابل ارزیابی خواهند بود

  .باشد نمره می 3
بعد از  .ید گرددأیت داوران تأو در جلسه دفاع توسط هی

  ارشدهاي کارشناسی

شده و در جلسـه دفـاع توسـط    باید قبل از جلسه دفاع، به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه

  ارشدهاي کارشناسی
بعد از برگـزاري  . شده و در جلسه دفاع توسط هیأت داوران تأیید گردد

  مستندات الزم
  پژوهشی ایران –سازمان علمی 
  پژوهشی ایران –سازمان علمی 

  مستندات الزم

  نامه پذیرش مقاله+ صفحه اول مقاله
  نامه پذیرش مقاله+ صفحه اول مقاله

  گواهی ارائه مقاله+ صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس
  گواهی ارائه مقاله+ صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس
  نام مقالهگواهی ثبت+ صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس
  نام مقالهگواهی ثبت+ صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس

  مستندات الزم  حداکثر نمره تشویقی در هر مورد
  چکیده کار تجربی شاخص  )بر اساس نظر هیأت داوران

  چکیده کار تجربی شاخص  )بر اساس نظر هیأت داوران
  چکیده کار تجربی شاخص  )بر اساس نظر هیأت داوران

سازي و صنایع دریایی و واحد آموزشی هرمزگانمعاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی کشتی

  به نام خدا

 نمره تشویقی مستندات الزم جهت احتساب 

  ارشدکارشناسی هاينامه
 

هاي کارشناسینامهمرتبط با پایان مقاالت
 .بایست استاد راهنما باشد

شده در آنها قابل ارزیابی خواهند بودها، معتبر شناخته شده و مقاالت ارائه

3ششم  سالنیمنمره و براي دفاع در  1.5چهارم و پنجم 
و در جلسه دفاع توسط هیشده هئبه دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارا

 جدول امتیاز تشویقی مقاالت

  

هاي کارشناسینامهمرتبط با پایانشاخص کارهاي تجربی 

باید قبل از جلسه دفاع، به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه
 .برگزاري جلسه دفاع، امکان بررسی مستندات به هیچ وجه وجود ندارد

  تجربی شاخص هايکارتشویقی 

  

هاي کارشناسینامهمرتبط با پایان جوایزیا  
شده و در جلسه دفاع توسط هیأت داوران تأیید گرددباید قبل از جلسه دفاع، به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه

  جوایزیا  اتاختراع تشویقی جدول امتیاز
مستندات الزم  تشویقیحداکثر کل نمره 

سازمان علمی تأییدیه   1

سازمان علمی تأییدیه   5/1

 

حداکثر نمره تشویقی 
  در هر مورد

حداکثر کل 
  نمره تشویقی

صفحه اول مقاله  3  2
صفحه اول مقاله  2  1
صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس  1  1
صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس  1  5/0
صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس  1  5/0
صفحه اول مقاله با سربرگ کنفرانس  1  25/0

حداکثر نمره تشویقی در هر مورد
بر اساس نظر هیأت داوران( 1  جز خود نمونه آزمایش شده باشدگیري به

بر اساس نظر هیأت داوران( 5/0  هاي موجود براي  انجام آزمایش باشد
بر اساس نظر هیأت داوران( 25/0  نمایدبه سفارش دانشجو توسط افراد دیگر انجام شده و دانشجو صرفاً از نتایج کارهاي تجربی استفاده می

معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی کشتی - 08/08/1396شده در تاریخ تهیه

به نام خدا

مستندات الزم جهت احتساب ضوابط حاکم و 
نامهمرتبط با پایان

مقاالتنمره تشویقی ضوابط حاکم بر 
بایست استاد راهنما باشد مقاالت می اتکاتبمنویسنده مسئول 

ها، معتبر شناخته شده و مقاالت ارائهدانشگاههاي علمی یا هاي برگزارشده توسط انجمن
  .یک نمره است یکنفرانسمقاالت سقف امتیاز تشویقی بابت 

چهارم و پنجم  هايسالنیمهاي فوق براي دفاع در سقف نمرات تشویقی از فعالیت
به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارا ،باید قبل از جلسه دفاعو فرم مشخصات مقاالت 

 .برگزاري جلسه دفاع، امکان بررسی مستندات به هیچ وجه وجود ندارد

جدول امتیاز تشویقی مقاالت

کارهاي تجربی نمره تشویقی ضوابط حاکم بر 
 .تأیید آن از سوي استاد راهنماو  کار تجربی شاخص

باید قبل از جلسه دفاع، به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه پس از تأیید از سوي استاد راهنما کار تجربی شاخص
برگزاري جلسه دفاع، امکان بررسی مستندات به هیچ وجه وجود نداردبعد از . 

تشویقی جدول امتیاز 

 اتاختراعنمره تشویقی ضوابط حاکم بر 
باید قبل از جلسه دفاع، به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه مستندات مربوطه

 .جلسه دفاع، امکان بررسی مستندات به هیچ وجه وجود ندارد

جدول امتیاز
  هر مورددر تشویقی حداکثر نمره   مورد تشویقی
  1 ثبت اختراع 

  5/1  جایزه خوارزمی و رازي 

  مورد تشویقی

  ISIشده هر مقاله پذیرفته
  پژوهشی –شده علمیهر مقاله پذیرفته

  )شفاهی یا پوستر(المللی داخلی  بینشده در کنفرانس خارجی یا در کنفرانس 
 شده در کنفرانس داخلی هر مقاله ارائه

  )نامبا شرط ثبت(المللی داخلی  شده در کنفرانس خارجی یا در  کنفرانس بین
 )با شرط ثبت نام( شده در کنفرانس داخلی هر مقاله پذیرفته

  مورد تشویقی
گیري بهاي جهت انجام آزمایش یا اجزایی جهت اندازهکار تجربی که منجر به ساخت سامانه

هاي موجود براي  انجام آزمایش باشدیا دستگاه کار تجربی که شامل صرفاً ساخت نمونه و استفاده از  اجزاء
به سفارش دانشجو توسط افراد دیگر انجام شده و دانشجو صرفاً از نتایج کارهاي تجربی استفاده می

 

  

 

  
  
  

ضوابط حاکم بر 
  نویسنده مسئول فرستنده و
 هاي برگزارشده توسط انجمنتنها کنفرانس
  سقف امتیاز تشویقی بابت
 سقف نمرات تشویقی از فعالیت

و فرم مشخصات مقاالت مستندات *     
برگزاري جلسه دفاع، امکان بررسی مستندات به هیچ وجه وجود ندارد

ضوابط حاکم بر 
  کار تجربی شاخصتهیه چکیده
کار تجربی شاخصچکیده      **

هیأت داوران تأیید گردد

ضوابط حاکم بر 
مستندات مربوطه     ***

جلسه دفاع، امکان بررسی مستندات به هیچ وجه وجود ندارد

مورد تشویقی
ثبت اختراع 

جایزه خوارزمی و رازي 

هر مقاله پذیرفته
شده در کنفرانس خارجی یا در کنفرانس هر مقاله ارائه

هر مقاله ارائه
شده در کنفرانس خارجی یا در  کنفرانس بینهر مقاله پذیرفته

هر مقاله پذیرفته

کار تجربی که منجر به ساخت سامانه
کار تجربی که شامل صرفاً ساخت نمونه و استفاده از  اجزاء

به سفارش دانشجو توسط افراد دیگر انجام شده و دانشجو صرفاً از نتایج کارهاي تجربی استفاده می کار تجربی که


