
 

تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان 

 نامه کارشناسی ارشد
 (6) فرم شماره

             : و گرایش رشتهشماره دانشجویی:                                                          نام و نام خانوادگی دانشجو:  
 عنوان پایان نامه: 

          تاریخ دفاع:                                   تاریخ تصویب موضوع پایان نامه:       
 :نمره(  18دفاع )از  جلسه نمره

 
 اصالحات مورد نظر در جلسه دفاع، توسط دانشجو در پایان نامه اعمال شده و مورد تائید است.( 1
 ( دانشجو دارای مقاله / مقاالت از نوع زیر است.2

  و علمی ـ پژوهشی ISC ،ISCشده در مجالت پذیرفته چاپ/   
 ترویجی ـ پذیرفته شده در مجالت علمیچاپ/   
 پذیرفته شده در کنفرانسهای بین المللی داخل و خارج چاپ/   
 پذیرفته شده در کنفرانسهای ملی داخل و خارج چاپ/   
 می دانشگاهی بدون درجهدر مجالت عل پذیرفته شدهچاپ/   
 استانیدر کنفرانسهای پذیرفته شده چاپ/   
 با پایان نامه علمی مرتبطکتب اختراع، اکتشاف و چاپ   

 ............... دارد.( دانشجو اختراع ثبت شده از نوع ..............................................3
 .کلیه مدارک و مستندات مربوط ضمیمه است  

 امضاء و تاریخ:               استاد راهنما:                                                

 امضاء و تاریخ:                           مدیر گروه تخصصی:                          
 

 هـالــوع مقــن
تعداد 

 مقاله

حداکثر نمره برای 

 هر مقاله

نمره تخصیص 

 یافته

  نمره 2  و علمی ـ پژوهشی ISI ،ISCپذیرش یا چاپ مقاله در مجالت الف( 

  نمره 1  ترویجی-( پذیرش یا چاپ مقاله در مجله علمیب

  نمره 1  ( چاپ مقاله در کنفرانسهای بین المللی داخل و خارجپ

  نمره 75/0تا  5/0  داخل و خارجملی انسهای ( چاپ مقاله در کنفرت

  نمره 5/0  ( پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی دانشگاهی بدون درجهث

  نمره 25/0ـ  5/0  استانیرانسهای ( چاپ مقاله در کنفج

نمره بسته به  5/1 تا 1  با پایان نامه و چاپ کتب علمی مرتبط ( اختراع، اکتشافچ

 کنندهنظر گروه ارزیابی 
 

  نمره است.  2موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن 

 نمره 2: بیش از یک مقاله در چارچوب فوق تا سقف تبصره

 گیری 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

 نماید.

  
 رات دفاع و مقاله ) یا ثبت اختراع( یا سایر موارد بند ح به عدد:                        به حروف: جمع نم

 :مدیر تحصیالت تکمیلی مؤسسه       :                  مؤسسهپژوهش مسئول دفتر                                                    

 امضاء و تاریخ :                                                  امضاء و تاریخ :                                                              

 .نمره به دست آمده در صورتجلسه دفاع درج شود 
 


