فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي رساله دکتری

فرم شماره 3

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان
اين قسمت توسط تحصيالت تکميلي دانشگاه تکميل مي شود
نام و نام خانوادگي دانشجو :

گرايش :

رشته :

ورودی:
عنوان رساله :
تاريخ دفاع :

تاريخ تصويب موضوع رساله :
نمره دفاع ( از  91نمره ) :
اين قسمت توسط استاد راهنما و مدير گروه تخصصي تكميل مي شود

 -1اصالحات مورد نظر در جلسه دفاع ،توسط دانشجو در رساله اعمال شده و مورد تأييد است.
ثبت اختراع يا اثر بديع هنري.
 چاپ /پذيرش شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تاييد وزارتين دارد.
 چاپ /پذيرش شده در مجالت  ISIدارد.

 -2دانشجو مقاله  /مقاالت

 -3دانشجو اختراع ثبت شده از نوع  ...................................................دارد.
* كليه مدارك و مستندات مربوط به مقاله و يا ثبت اختراع ضميمه مورد تأييد اينجانبان مي باشد.
امضاء و تاريخ :

استاد راهنما :

امضاء و تاريخ :

استاد مشاور

------------------------------------------------------------------------------------------امضاء و تاريخ :

مدير گروه تخصصي :
نوع مقاله

تعداد

حداکثر نمره برای هر

نمره تخصيص

مقاله

مقاله

يافته

الف) پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت ISI

 1نمره

ب) پذيرش يا چاپ مقاله در مجالتISI Listed

 0/5نمره

ج) پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي پژوهشي ( مورد تاييد وزارتين)

0/5نمره
تا  1نمره بسته به نظر گروه
ارزيابي كننده

د) ثبت اختراع يا اثر بديع هنری.

تبصره  : 1بيش از يك مقاله ( دو مقاله علمي – پژوهشي با دو عنوان متفاوت كه حداقل يكي از مقاالت ارايه شده نمايه در  ISCباشد) تا سقف  1نمره
* درصورت ارايه ثبت اختراع و يا ساير موارد بند د از طرف دانشجو ،گروه تخصصي درخصوص نمره وي به جاي نمره مقاله تصميم گيري نمايد.

جمع نمرات دفاع و مقاله ( يا ثبت اختراع)

به عدد:

مدير پژوهش دانشکده :
امضاء و تاريخ:

تصوير مقاله يا مقاالت تاييد شده به پيوست ميباشد.

به حروف :

رئيس دانشکده :
امضاء و تاريخ:

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه
امضاء و تاريخ:

تاييد معاونت آموزش و تحصيالت تكميلي

