
 بسمه تعالی                                                              

  3 کاربرگ شماره                                                                        

 سمینارهای پیشرفت رساله                                                           
اول مبتنی بـ  سـب   سمینارنامه، در طول تهیه رساله دو سمینار از پیشرفت تدوین رساله تهیه و برگزار کندد  دانشجو موظف است پس از تصویب طرح. 11ـ1

 )ارائده اولدین ملالده مر  در سمینار اول مبتنی ب  سب  یادداشتی شناسی پژوهش( و)فصول مربوط به کلیات پژوهش، پیشینه پژوهش و روش سنتی 

گیدری و های پدژوهش و ن یجده)فصول مربوط به یاف ه سمینار دوم مبتنی ب  سب  سنتی نامه( حداکثر تا پایان نیمسال ششم و خود حسب مفاد شیوه

-از پدیشنامه( حداکثر در نیمسال هف م تحصیلی و ق ل )ارائه ملاله مر  ر دوم حسب مفاد شیوهو سمینار دوم مبتنی ب  سب  یادداشتی  (هاهپیشنهاد

 شود دفاع از رساله تهیه و ارائه می

های آماده رساله در یک جلسه با حضور اعضای کمی ه راه ری رساله و داور داخلی اول هر گزارش برگزاری سمینار باید جداگانه تهیه و به انضمام بخش. 11ـ2 

کارشناس مینار، یک نسخه را برای درج در پرونده دانشجو به تأیید و از آن دفاع شود  مراون پژوهشی دانشکده / پردیس پس از تأیید گزارش س

 کند ارسال می دانشکده درنامه اج ایی شیوه

-یابد و چنانچه سمینارهای موظف دانشجو خارج از مدت مجاز تحصیل )حسب آیین( اخ صاص می20نمره رساله )از  5/0به هر گزارش برگزاری سمینار . 11ـ3 

 گردد گردد، نمره آن سمینار در ارزیابی کلی رساله لحاظ نمینامه ورودی( ارائه 

به اس اد/ان راهنما ارائه می شود و پس از تأیید اس اد/ان  گلستان ط یق سیستم آموزشیدرخواست برگزاری جلسه سمینار از سوی دانشجو و از . 11ـ4 

د  همچنین نظارت بر حسن برگزاری جلسات سمینار به عهده مراون شوراهنما و مراون پژوهشی دانشکده / پردیس امکان برگزاری آن میسر می

 پژوهشی دانشکده / پردیس است  

 شود های زیرمجموعه انجام میرسانی از طریق دبیرخانه دانشکدهدر صورتی که اس اد/ان راهنما از اعضای هیات علمی خارج از دانشگاه باشد، فرایند اطالعتبص ه. 

 

 ....(...............................)فصول....  ........ م حلهسمینار پیش فت رساله 

 : رشته/گ ایش تحصیلی نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی                                                             شیوه تحصیل:   

 سال و نیمسال تحصیلی ورودی:                                                             انشکده/پ دیس:د

 

 ........................عنوان رساله:.................................................................................................................

 

 ...................................... :دانشکده نامه رساله در شورای تحصیالت تکمیلیتصویب ط حتاریخ 

 

 کلمه(: 200) حداکث  در  رساله.......................ش ح فصول  -فال

ارائه گواهی ث ت و تأیید ناهمانندی و رعایت امان داری در تهیه هر یک از سمینارهای پیشرفت رساله الزامی است و درصد مورد ق ول . 11_ 3بند  1 تبص ه

با توجه به رعایت اصالت و نوآوری در رساله، ها گی ی و پیشنهادههای پژوهش و نتیجهفصول م بوط به کلیات پژوهش، یافتههمانندی برای 

 است  درصد 20شناسی پژوهش، کمت  از فصول م بوط به پیشینه پژوهش و روشو در  رصدد 5کمت  از 

 

 ⃝خی          ⃝ هانجام شده رساله استخ اج و ب ای انتشار ارسال شده است؟  بل فعالیتای از آیا تا کنون مقاله -ب

 

  ⃝خی       ⃝ هبلاستخ اج و ب ای انتشار ارسال شده است؟  )مضاف ب  مقاله موظف( ای از فعالیت انجام شده آیا تا کنون مقاله -ج

 زی  تکمیل گ دد:جدول  هپاسخ بلدر صورت 
 مقاله موظف/مقاله اضافی عنوان مقاله

 ب آمده از رساله

 وضعیت مقاله نمایه مجله نام مجله

 چاپ/پذی ش

 اسامی نویسندگان با ذک  سمت

 

      

      



 

 Web ofالین شده در پایگاه علمی آنرا در نشریات نمایه دانشجو ب واند یکی از ملاالت برآمده از رساله )موظف یا اضافی( خودچنانچه  .11_ 3بند  2تبص ه 

Science  نشریات(ISI  دارای ضریب تاثیر درJCR و )Scopus با درجهQ1 ، Q2   وQ3  مورد تأیید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت چاپ

شده باشد، نمرات سمینار به ایشان ترلق اش خارج از بازه زمانی تریینپذیرش بگیرد و زمان ارائه سمینارهای پیشرفت رساله کند یا از این نشریات

 گیرد  می

 Q4با درجه  Scopusچنانچه دانشجو ب واند یکی از ملاالت برآمده از رساله )موظف یا اضافی( خود را در مجالت داخلی با نمایه علمی  .11_ 3بند  3تبص ه 

زمان در لیست مجالت علمی )پژوهشی( با درجه الف و ب مورد تأیید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت درج شده باشد چاپ کند یا از این که هم

گیرد  ذکر ق میاش خارج از بازه زمانی تریین شده باشد، نمرات سمینار به ایشان ترلسمینارهای پیشرفت رسالهنشریات پذیرش بگیرد و زمان ارائه 

و مجالت علمی )پژوهشی( با  Emerging (ESCI) و همچنین مجالت  Q4با درجه  Scopusها در مجالت این نک ه الزم است که سایر پذیرش

 درجه ج و د باید توسط کمیسیون اع  ارسنجی نشریات علمی دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گیرد 

-های اجرایی دانشگاه، کفایت دس اوردهای علمی برآمده از رساله با ارائه نسخه چاپی / آننامهنامه دک ری وزارت ع ف و شیوهآیین بر اساس .11_ 3بند  4تبص ه 

 در زمان دفاع نهایی از رساله الزامی است   «محورپژوهش»و دو مقاله در شیوه « آموزشی ـ پژوهشی»ی  مقاله در شیوه الین 

 

       ⃝  غی قابل قبول         ⃝  قابل قبول   و  ب گزار گ دید ر تاریخ ................... رساله د .............. حلهپیش فت م  سمینار-د

   تشخیص داده شد.

 موارد اصالحی درج گ دد.دالیل و در صورت غی  قابل قبول بودن 

 

 

 

 

 
 

-یابد و چنانچه سمینارهای موظف دانشجو خارج از مدت مجاز تحصیل )حسب آییناخ صاص می( 20نمره رساله )از  5/0به هر گزارش برگزاری سمینار . 11ـ3

 گردد ، نمره آن سمینار در ارزیابی کلی رساله لحاظ نمین اشد، 11-3بند  3و  2شود و حائز شرایط مندرج در ت صره های نامه ورودی( ارائه 

 

دفاع ( برای برگزاری جلسه پیش12( و تأیید ملاالت موظف برآمده از رساله )موضوع ماده 11 )موضوع مادهارائه سمینارهای پیشرفت رساله .  12_ 6بند  5تبص ه 

 الزامی است 

 

 

 

 امضاء تاریخ و                                                                           راهنما:ان /استاد نام و نام خانوادگی

  

 امضاء تاریخ و                                                 مشاور:ان /استادنام و نام خانوادگی 

 

 امضاء  تاریخ و                  :  پژوهشی دانشگاه(معاونت )نماینده  اول داور داخلینام و نام خانوادگی 
ارسال  نامه در دانشکدهکارشناس اج ایی شیوهدرج در پ ونده دانشجو به یید گزارش سمینار، ی  نسخه را ب ای اتوجه: معاون پژوهشی دانشکده/پ دیس پس از ت

 کند.می

 نامه:نام و نام خانوادگی و امضای کارشناس اج ایی شیوه


