
 به مقاالت چاپ یا پذیرش در مجالت: امتیازدهی شرایط 

نیز عدم  وزارتین و دانشگاه آزاد و ،ISI WOS، Scopusهای درجه اعتبار در پایگاهمجله تخصصی رشته و معتبر باشد و  -1

 (گیرد.نمی به مجالت غیر تخصصی رشته امتیازی تعلق ) دانشگاه آزاد بررسی شود. وزارتین و نامعتبردر لیست  قرارداشتن

مشاور( سوم باشد و نویسنده مسئول باید استاد راهنما باشد. وجود دانشجو اول، استاد راهنما دوم  و استاد مشاور )درصورت  نام -2

 فرد دیگری نباید در مقاله درج شود. نام

توسط نرم افزارهای تخلف  درصد گزارش شده33از خود یا دیگران( و دارای همپوشانی بیشتر از مقاله نباید مشمول سرقت علمی ) -3

 یاب باشد.

 های داوری به حوزه پژوهش دانشکده ارائه شود.تصویرگواهی پذیرش و گزارشو اصل مقاله چاپ یا پذیرش شده / اصل  -4

روز بعد از تاریخ دفاع نمره دانشجودر سایت کدینگ سازمان  364در صورت تایید درخواست تمدید فرصت ارائه مقاله، نهایتاً تا  -5

 می شود و امکان ثبت نمره در سایت سازمان وجود ندارد.قفل 

 آدرس دهی دانشگاه مربوط به نویسندگان به طور صحیح باشد. -6
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 :و قبل( 49)ورودی  شرایط اختصاص نمره به مقاله های ارائه شده در همایش ها

 تخصصی رشته باشد.ملی باشد و همایش ملی یا بین ال -1

 معتبر یا انجمن علمی اصلی رشته باشد) موسسات غیر انتفاعی مورد قبول نیست ( دانشگاهبرگزار کننده همایش،  -2

کند و در صورت تمایل به دریافت یک نمره باید دو مقاله مجزا در دو نمره یک مقاله را دریافت می ،در یک همایشدو مقاله  -3

 .همایش معتبر مجزا ارائه شده باشد

 اضافه نشده باشد.مشاور( سوم باشد و اسم فرد دیگری وجود اسم دانشجو اول، استاد راهنما دوم  و استاد مشاور )درصورت  -4

 کنفرانس و نسخه چاپ شده مقاله به حوزه پژوهشی دانشکده ارائه شود. CDه مقاله در کنفرانس، گواهی ارائ -5

سازمان کدینگ در سایت  تاریخ دفاع نمره دانشجو ازروز بعد  364نهایتاً تا ، ارائه مقالهتمدید فرصت تایید درخواست در صورت  -6

 .وجود ندارددر سایت سازمان امکان ثبت نمره  می شود وقفل 

 رعایت صحیح آدرس دهی دانشگاه در مقاله انجام شده باشد. -7
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