
 

 فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 موسسه آموزش عالی پارس
 سسه تکمیل می شوداین قسمت توسط مدیریت پژوهشی مؤ

 :رشته                                                                           نام و نام خانوادگی دانشجو: 
 عنوان پایان نامه:

 تاریخ دفاع:                                                                  تصویب موضوع پایان نامه:تاریخ 

 نمره( 81نمره دفاع ) از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره است. 2وق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن فموارد *

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

 دانشجو، گروه تخصصی در خصوص نمره وی به جای نمره مقاله تصمیم گیری نماید.*در صورت ارائه ثبت اختراع و یا سایر موارد بند ح از طرف 

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

 

 

 معاون پژوهشی دانشگاه:                                                                                   مدیر پژوهشی دانشگاه:                                      

 و تاریخ: امضاء                     امضاء و تاریخ:                                                                                                               

 

 این قسمت توسط استاد راهنما و مدیر گروه تخصصی تکمیل می شود

 یید است.أمورد ت ( اصالحات مورد نظر در جلسه دفاع، توسط دانشجو در پایان نامه اعمال شده و8

 
 چاپ/پذیرش شده در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارج

 چاپ/پذیرش شده در مجالت علمی بدون درجه یا کنفرانس های داخلی دارد.
 چاپ/پذیرش شده در مجالت علمی ترویجی یا کنفرانس های خارجی دارد.

 دارد . ISCچاپ/پذیرش شده در مجالت انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا 

 چاپ/پذیرش شده در مجالت علمی ترویجی دارد .

 چاپ/پذیرش شده در مجالت علمی پژوهشی دارد .
 دارد. ISIچاپ/پذیرش شده در مجالت 

 کتب علمی مرتبط دارد. اختراع،اکتشاف،نظریه علمی، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ

 

 
 

 ( دانشجو مقاله / مقاالت    2

 

 
 

 

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

 امضاء و تاریخ :                       استاد راهنمای اول :                                                                          

 
 

 امضاء و تاریخ :                                  :                                                                           استاد داور

 

 
 امضاء و تاریخ :              مدیر گروه تخصصی :                                                                                  

 

تعداد  نوع مقاله

 مقاله

حداکثر نمره برای هر 

 مقاله

 نمره تخصیص یافته

  نمره isi  2الف ( نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت 

  نمره ISC  8.1ب( نمره پذیرش چاپ مقاله در مجالت انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا 

  نمره 8.1  پ(نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی

  نمره 8  ترویجی-ت(نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی

  نمره 8  پذیرش یا چاپ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارجث(نمره 

  نمره 5.1  ج( نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی دانشگاهی بدون درجه

  نمره 5.1  چ( نمره پذیرش یا چاپ مقاله در کنفرانس های داخلی

ملی و بین المللی و چاپ کتب ح( اختراع،اکتشاف،نظریه علمی، مسابقات و جشنواره های 

 علمی مرتبط

مره بسته به نظر ن 2تا  

 گروه ارزیابی کننده
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