
 

 باسمه تعالي

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

 و به باال 95برای ورودی   قوچانواحد  –دانشگاه آزاد اسالمي 

 

 

ستاد راهنما و مدیر گروه و تایید  پس از تکمیلاین فرم می بایست  یک  ( )با رعایت آدرس دهی صحیح(، چاپ شدهپذیرفته شده/به همراه یک نسخه از مقاله ا

 گردد.ساختمان اداری( 408)اتاق دانشگاه تحویل امور پژوهشی 
 گرددتكميل  دانشجواين قسمت توسط 

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

               ..................................................:  امتياز دفاع  ..................................................   تاريخ دفاع:    .................................................. نامه: تاريخ تصويب موضوع پايان  ............................................................................................:  رشته

   

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

 . عنوان /عناوين مقاالت:

                                                           

 گردد تاييدگروه تخصصي اين قسمت توسط استاد راهنما و مدير 

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

 نمي باشد   مي باشدمورد تاييد 

 امضاء و تاريخ:نام ونام خانوادگي:                                             

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

 نمي باشد   مورد تاييد مي باشد

 امضاء و تاريخ:نام ونام خانوادگي:                                             

 از ان بعدو  95براي ورودي هاي  گرددواحدتكميل اين قسمت توسط پژوهش و فناوري 

 

 وضعیت مقاله

 ارسال مقاله

 پذیرش مقاله تایید شورای پژوهشی واحد دارد مستندات به پیوست می باشد

 چاپ مقاله

 
  Pubmed  ،Scopus )فقط دانشگاه آزاد اسالمي(، EISC ، علمی پژوهشی وزارتین، ISI (WOS)شرایط مقاله برای رشته های غیر علوم انسانی: 

 و برای رشته های علوم انسانی وهنر: علمی پژوهشی وزارتین 

  گروه .......... ، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران     با رعایت آدرس دهی صحیح:   فارسی:

                     Department of …. , Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iranالتین:

 ست.منظور از گواهی معتبر ارسال مقاله، ارائه مستندات شامل مقاله و نامه معتبر ارسال،  که مورد تایید گروه تخصصی شورای پژوهشی باشه، ا

 

 

 

  ......... بادرجه  ............................................................ اعالم می گردد.با احتساب امتیاز دفاع ...................................................... و نحوه ارائه مقاله ............................. پایان نامه

 

 

 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                                            

 

 

 

 3فرم شماره 


