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 دانشگاه خوارزمی نمونه نامه کاربردیرساله/پایانشیوه نامه انتخاب و تقدیر از 

 

، شناسایی و رفع نیازهای جامعه و صنعتدر  های تحصیالت تکمیلی نامهپایان/رساله با توجه به اهمیت و تاثیر

 کاربردی نامهپایان/رسالهدانشجویان مجری در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه از مقرر گردیده است، 

، بر اساس این شیوه نامه "فنی مهندسی"و  "علوم پایه"، "علوم انسانی و هنر"خاتمه یافته در گروه های سه گانه 

 تقدیر بعمل آید. 

 

 : تعاریف1ماده 

 دانشگاه خوارزمی  دانشگاه: -1-1

دانشگاه  یمیلو/فارغ التحصیل مقاطع تحصیالت تکدانشج :تکمیلی تحصیالت نامهپایان/رسالهمجری  -2-1

 . داشته و به اتمام رسانده استرا برعهده  نامهپایان/رسالهکه مسئولیت اجرای  خوارزمی است

شود که در گفته می ارشد کارشناسی نامهپایان و تخصصی دکتری رسالهبه  :کاربردی نامهپایان/رساله -3-1

 . تعریف و اجرا شده استمنطقه ای، ملی یا بین المللی  دانشگاهی، ها و مشکالتراستای رفع نیاز

 

  جشنواره در شرکت ضوابط :2ماده 

 کاربردی نامهپایان/رسالهدو سال از تاریخ دفاع از  از بیش جشنواره برگزاری از قبل سال اسفند پایان تا -1-2

 .باشد نشده سپری

 دانشگاه بوده و نام کاربردی نامهپایان/رساله از مستخرج منحصراً باید دانشجو توسط شده ارائه دستاوردهای -2-2

 باشد. شده ذکر دستاوردها در راهنما استاد نام همراه به دانشجو آدرس عنوان به خوارزمی

 رسیده باشد. راهنما استاد کلیه مستندات به تایید -3-2

 :باشد دارا را زیر ضوابط از یکی حداقل که است الزم تخصصی هایگروه در همهکاربردی  نامهپایان/رساله -4-2

 .باشد داشته تاکید بومی نیازهای رفع بر و بوده کاربردی طرح از الف( مستخرج

 .باشد خوارزمی دانشگاه از خارج سازمانهای و نهادها از حمایت و سفارش ب( دارای
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 .باشد شده کتاب به تبدیل معتبر ناشر سوی از خوارزمی دانشگاه ضوابط رعایت ج( با

 باشد. شده اختراع ثبت با سازی و محصول تجاری قابلیت محصول دارای تولید به د( منجر

 .باشد شده کارآفرینی یا فناور های ایده نوین، نظرات ارائه هنری، بدیع آثار به ه( منجر

 

 : ترکیب کمیته داوری3ماده

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه )رئیس کمیته( -1-3

 امور پژوهشی دانشگاهمدیر  -2-3

 مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه  -3-3

 رئیس اداره تحقیقات کاربردی -4-3

که بصورت ساالنه از طریق شورای پژوهش و فناوری  پژوهشکده ها/سه نفر از معاونین پژوهشی دانشکده ها -5-3

 دانشگاه تعیین می شوند. 

 

 : نحوه اجرا4ماده 

شیوه نامه حاضر است، در  2که حائز شرایط ماده  تکمیلی تحصیالت های نامهپایان/رسالهپیشنهاد ارزیابی  -1-4

 پژوهشکده/همراه مستندات مربوطه به معاونت پژوهشی دانشکدهبازه زمانی مقرر که هر سال اعالم خواهد شد، به 

امتیاز مربوطه تعیین و به معاونت پژوهش و مطرح و . درخواست در شورای دانشکده/پژوهشکده شودارسال می 

 فناوری دانشگاه خوارزمی ارسال می شود تا در کمیته داوری دانشگاه مطرح گردد.

 "فنی مهندسی"و  "علوم پایه"، "علوم انسانی و هنر"های مربوط به هریک از گروه های سه گانه درخواست -2-4

که بیشترین امتیاز را داشته باشد انتخاب و  های نامهپایان/الهرستوسط کمیته داوری ارزیابی و در هر گروه، یک 

 معرفی خواهد شد. 

 محاسبه می شود.  1 جدول اساس ربکاربردی  نامهپایان/رساله امتیاز -3-4

 

 

 کاربردی نامهپایان/رساله: امتیاز 1جدول 
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 دامنه امتیاز شاخص ردیف

 نامهپایان/رسالهنمره  1

 امتیاز؛ 1: 99/17تا نمره 

 امتیاز؛ 5/2تا  1/1: 99/18تا  18 

 امتیاز( 5تا  6/2: 20تا  19 

 بر اساس آیین نامه گرنت دانشگاه  نامهپایان/رسالهمنتشر شده از نتایج  مقاله 2

  دانشگاه گرنت نامه آیین اساس بر نامه یا رسالهچاپ کتاب از پایان 3

  دانشگاه گرنت نامه آیین اساس بر ثبت اختراع 4

 امتیاز 2تا  مشارکت بین المللی )استاد راهنما یا مشاور خارج از کشور( 5

  دانشگاه گرنت نامه آیین اساس بر نامهپایان/رسالهاز  حمایت مالی جامعه یا صنعتمیزان  6

  دانشگاه گرنت نامه آیین اساس رب ارتباط موضوع با برنامه راهبردی و نیازهای دانشگاه  7

  دانشگاه گرنت نامه آیین اساس بر نامهپایان/رسالهمحصول  (TRL) فناوری آمادگی سطح 8

 امتیاز 5تا  کارآفرینی یا فناور های ایده نوین، نظرات ارائه هنری، بدیع آثار 9

10 
در جشنواره یا کنفرانس ملی یا بین  نامهپایان/رسالهاز تقدیر 

 المللی

 6، بین المللی تا امتیاز 3ملی تا 

 امتیاز

 

فناوری دانشگاه خوارزمی رسیده و از  و ژوهشپ ورایش تصویب به 18/8/99 تاریخ در ماده 4 در نامهشیوه  این

 تاریخ تصویب قابل بهره برداری است.

 


