فرم شماره 3
فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان
اين قسمت توسط رئيس اداره پژوهش دانشكده تكميل مي شود
رشته:

نام و نام خانوادگي دانشجو :
عنوان پايان نامه :
تاريخ تصويب موضوع پايان نامه :

تاريخ دفاع:

نمره دفاع ( از  81نمره ) :
اين قمست توسط استاد راهنما و مدير گروه تخصصي تكميل مي شود
 -1اصالحات مورد نظر در جلسه دفاع ،توسط دانشجو در پايان نامه اعمال شده و مورد تأييد است.

 -2دانشجو مقاله  /مقاالت
(مستخرج از پايان نامه)

 چاپ /پذيرش شده در مجله های  ISIدارد.
 چاپ /پذيرش شده در مجله های علمي پژوهشي وزارتین دارد.
 چاپ /پذيرش شده در مجله های انگلیسي زبان داخلي يا خارجي يا ( ISCانتشار يافته در ايران) دارد.
 چاپ /پذيرش شده در مجله های علمي -ترويجي دارد.
 چاپ /پذيرش شده در مجله های فارسي زبان نمايه شده در ( ISCانتشار يافته در ايران) دارد.
چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللي خارج از کشور دارد.
 چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملي و بین المللي داخل کشور دارد.
 اختراع  ،اکتشاف ،نظريه علمي ،مسابقات و جشنواره های ملي و بین المللي و چاپ کتب علمي مستخرج دارد.

 -3دانشجو اختراع ثبت شده از نوع  .....................................................................دارد.
* كليه مدارك و مستندات مربوط به مقاله ضميمه است.
استاد/استادان راهنما :

امضاء و تاريخ :

مدير گروه تخصصي :

امضاء و تاريخ :

رئيس دانشکده:

امضاء و تاريخ :
نوع مقاله

تعداد

حداكثر نمره براي هر

نمره تخصيص

مقاله

مقاله

يافته

الف) پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت ISI

 2نمره

ب) پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي وزارتين

 1/5نمره

پ) پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت انگليسي زبان داخلي يا خارجي يا ( ISCانتشار يافته در ايران)

 1نمره

ت) پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي علمي – ترويجي

 0/5نمره

ث) پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي فارسي زبان نمايه شده در ( ISCانتشار يافته در ايران)

 0/5نمره

ج) چاپ مقاله در كنفرانسهاي معتبر بين المللي خارج از كشور

 1نمره

چ) چاپ مقاله در كنفرانسهاي معتبر ملي و بين المللي داخل كشور

 0/5نمره

ح) اختراع ،اكتشاف ،نظريه علمي ،مسابقات و جشنواره هاي ملي و بين المللي و چاپ كتب علمي مرتبط

تا  2نمره بسته به نظر
گروه ارزيابي كننده

*موارد فوق مي تواند همزمان و متعدد باشد ولي سقف آن 2نمره است
* درصورت ارايه ثبت اختراع و يا ساير موارد بند ح از طرف دانشجو ،گروه تخصصي درخصوص نمره وي به جاي نمره مقاله تصميم گيري نمايد.
جمع نمرات دفاع و مقاله ( يا ثبت اختراع يا اثر بديع هنري يا چاپ كتاب) به عدد:
مدير پژوهش و فناوري دانشکده :
امضاء و تاريخ:

به حروف :
مدير كل پژوهش و فناوري
امضاء و تاريخ:

* نمره نهايي ،پس از بررسي در حوزه م عاونت پژوهشي دانشگاه ،در صورتجلسه دفاع درج مي گردد.
اين فرم صرفا بايستي توسط مدير/معاونت پژوهشي دانشکده به حوزه پژوهشي ارسال گردد.

