"شیوه نامه انتخاب پاياننامه کارشناسیارشد و رساله دکتری برتردر زمینه سیستمهای فازی"
مقدمه:
با توجه به توسعه فعاليتهای پژوهشی در زمينه سيستمهای فازی ،به منظور تشويق و ترغيب محققان جوان،
انجمن سيستمهای فازی ايران هرسال تعدادی از پاياننامههای كارشناسیارشد و رسالههای دكتری را طبق اين
آييننامه بهعنوان پاياننامه و رساله برتر در زمينه سيستمهای فازی انتخاب میكند و مورد تشويق قرار میدهد.
ماده  :1شرایط عمومی دانشجو:
بند  :1فعاليتهای پژوهشی دانشجو در راستای سیستمهای فازی از ابتدای دوره كارشناسیارشد يا دكترا تا
 11شهريور سال انتخاب ،بهترتيب ،برای پاياننامه و رساله برتر قابل محاسبه میباشد.
بند  :2سنوات تحصيلی مجاز دانشجو كارشناسیارشد  5نيمسال و دكتری  9نيمسال میباشد.
بند  :1نبايد بيشتر از  11ماه از فارغالتحصيلی دانشجو گذشته باشد.
ماده  :2شرايط اختصاصی دانشجوی كارشناسیارشد :الف) دارای معدل حداقل معادل  ،11و ب) كسب حداقل
 5امتياز از رديفهای  5تا  1جدول .1
ماده  :1شرايط اختصاصی دانشجو در مقطع دكتری :الف) حداقل معدل دانشجو معادل  ،11و ب) كسب حداقل
 11امتياز از رديفهای  5تا  1جدول .1
ماده  :4نحوه امتيازدهی امور پژوهشی بر اساس جدول ( )1می باشد .تمامی امتيازات سقف امتياز است و بسته
به كيفيت میتواند كمتر باشد .در مورد مقاالت يا ساير فعاليتهای مشترک ،سهم امتياز هر يک از افراد مطابق
جديدترين آيين نامه ارتقا محاسبه میشود.
تبصره  :1مقاالت موضوع بندهای اين ماده مستخرج از موضوع پاياننامه دانشجو و مربوط به دوره تحصيلی فعلی
او بوده باشد( .تشخيص اين امر به عهده گروه آموزشی و استاد راهنمای مربوطه می باشد).
تبصره  :2اعتبار مجالت علمی-پژوهشی و علمی-ترويجی توسط فهرست وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و در
مواردی كه در فهرست نيست توسط كميته منتخب انجمن تعيين میشود.

ماده  :5كليه فعاليتهای دانشجو بايد نخست توسط استاد راهنما و گروه تخصصی مربوطه ارزيابی و بر اساس
جدول  1امتياز دهی شده و توسط مدير گروه ذيربط به انجمن سيستمهای فازی ارسال شود .امتيازدهی و
انتخاب نهايی توسط كميته منتخب انجمن صورت میگيرد.
ماده  :6در صورتی به فعاليتهای پژوهشی دانشجو امتياز داده شود كه نام استاد (اساتيد) راهنما در آن ذكر
شده باشد.
اين آييننامه در 6ماده و  2تبصره در جلسه مورخ  1192/11/1هيأت مديره انجمن سيستمهای فازی ايران به
تصويب رسيد و از اين تاريخ قابل اجراست.
جدول 1
رديف

حداكثر امتياز

مورد پژوهشی

1

گزارش پژوهشی

 4امتياز

2

فعاليتهای اجرايی در امور پژوهشی سيستمهای فازی

1/5امتياز

1

مقاله در كنفرانس داخلی

 1/15امتياز

4

مقاله در كنفرانس خارجی

 1/5امتياز

5

مقاله در مجالت علمی  -پژوهشی معتبر داخلی

 4امتياز

6

مقاله در مجالت علمی  -پژوهشی معتبر بينالمللی

 4امتياز

1

مقاله در مجالت  ISIدارای ضريب نفوذ

 1امتياز

1

مقاله در مجالت ISI

 5امتياز

9

مقاله در مجالت علمی  -ترويجی

 2امتياز

11

كسب مقام در مسابقات يا جشنوارههای معتبر ملی

 5امتياز

11

كسب مقام در مسابقات يا جشنوارههای معتبر بينالمللی

 6امتياز

مشاركت در انجام قرارداد پژوهشی

به ازای هر يک ميليون تومان باالسری
موسسه  1/5امتياز

11

نحوه و كيفيت تدوين و تأليف پاياننامه/رساله و غنای محتوايی آن

 12امتياز

14

تأليف كتاب در زمينه سيستمهای فازی

 11امتياز

15

ترجمه كتاب در زمينه سيستمهای فازی

 5امتياز

16

ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهشهای علمی-صنعتی و يا بنياد نخبگان  11امتياز

11

 11امتياز

12

ارزيابی تحصيلی و نوع تشويق

