
 

 باسمه تعالي

 اينامه كارشناسي ارشد/ دكتراي حرفهفرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان

 قوچانواحد  –دانشگاه آزاد اسالمي 

 

 

به همرراه یر  مقاالت مجموعه  سی دی ،مقاله ارائهگواهی تصویربرای کنفرانس ها استاد راهنما و مدیر گروه و تایید  پس از تکمیلاین فرم می بایست 

 ،همراه مقاله ارسال شده)پذیرشگواهی یا  ی  نسخه از مقاله چاپ شده ،برای مجالت و،  )با رعایت آدرس دهی صریی(،، سربرگ دار نسخه از مقاله چاپ شده

 گردد.ساختمان اداری، 408)اتاق دانشگاه تیویل امور پژوهشی 

 گرددتكميل  دانشجواين قسمت توسط 

 .................................................. نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  ....................................................................................نام و نام خانوادگي استاد راهنما: .................................................................................... و نام خانوادگي دانشجو:نام 

               ..................................................:  نمره( 18نمره دفاع )از  ..................................................   تاريخ دفاع:    .................................................. نامه: تاريخ تصويب موضوع پايان  ............................................................................................:  رشته

   

                                                                                                                                                                                                               ............................................................................................  ............................................................................................  ............................................................................................  ............................................................................................ نامه:عنوان پايان  
 

 . عنوان /عناوين مقاالت:

                                                           

 گردد تاييداين قسمت توسط استاد راهنما و مدير گروه تخصصي 

و  بودهمقاله /مقاالت فوق مستخرج از پايان نامه دانشجو  :نظريه استاد راهنما

 نمي باشد   مي باشدمورد تاييد 

 امضاء و تاريخ:نام ونام خانوادگي:                                             

و  بودهمقاله /مقاالت فوق مستخرج از پايان نامه دانشجو  مدير گروه تخصصي:نظريه 

 نمي باشد   مورد تاييد مي باشد

 امضاء و تاريخ:نام ونام خانوادگي:                                             

 گرددواحدتكميل اين قسمت توسط پژوهش و فناوري 
 نمره تخصيص يافته هر مقاله حداكثر نمره براي تعداد مقاله نوع مقاله

  ISI  - Pubmed  2 (WOS)هاي( پذيرش يا چاپ مقاله در مجله1
  ISI Listed  2مجله   ( چاپ مقاله در 2
  5/1  هاي علمي پژوهشي ( پذيرش يا چاپ مقاله در مجله3
  5/1   (Scopus ،  CABIپايگاه هاي اطالعاتي معتبر) چاپ مقاله در( 4
  ISC   1 با نمايه هاي پذيرش يا چاپ مقاله در مجله (5
  1  المللي خارج از كشورهاي معتبر بين( چاپ مقاله در كنفرانس6
  5/0  ترويجي -هاي علمي( پذيرش يا چاپ مقاله در مجله7
  5/0  المللي داخل كشوربينهاي معتبر ملي و ( چاپ مقاله در كنفرانس8

  نمره بسته به نظر گروه ارزيابي كننده 2تا   المللي و چاپ كتب علمي مرتبطهاي ملي و بين( اختراع، اكتشاف، اثر بديع هنري، مسابقات و جشنواره10
  ،نمره 2سقف جمع نمره)
 نماید.می * در صورت ارائه ثبت اختراع و یا سایر موارد بند ح از طرف دانشجو، گروه تخصصی در خصوص نمره وی به جای نمره مقاله تصمیم گیری 

 .درصد نمره تعلق می گیرد، 50می باشد )مقاله اول نمره کامل و مقاله دوم  لفقط دو مقاله قابل قبو ،8بند)** در هر کنفرانس 

 منظور از کنفرانس های معتبر، کنفرانس هایی که توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار می گردد. 8و  6در بند  ***

 

 به حروف:                                 عدد: جمع نمرات دفاع و مقاله )یا ثبت اختراع یا اثر بدیع هنری یا چاپ کتاب، به

 

 

 معاون پژوهش و فن آوری واحد            مدیر/وری واحد                                         آ پژوهش و فن مدیر /مسئول                            کارشناس امور پژوهشی                  

 

 امضاء و تاریخ                                                                    امضاء و تاریخ                            امضاء و تاریخ                                            

 

 دست آمده در صورتجلسه دفاع درج شود.* نمره به

 

 3فرم شماره 


