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کد فرم:

ثبت نمره نهایی پایان نامه
(ویژه کار پژوهشی استخراج شده از پایان نامه)

شماره بازنگری :

80

نام و نام خانوادگي دانشجو :
عنوان پایان نامه به(فارسي/انگلیسي)
.................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ......
31
تاریخ دفاع / / :
تاریخ تصویب موضوع پایان نامه31 / / :
نمره ي دفاع ( از  31نمره) :به عدد  ......................به حروف............................................... :
کد شناسایي پایان نامه:
CDیا کتابچه
مقاله چاپ شده
گواهي نامه پذیرش
مستندات

اطالعات پایان نامه

رشته :

تاریخ بازنگری:

1930/80/22

گرایش:

امضاء کارشناس امور پژوهشي

اطالعات کار پژوهشی

عنوان مقاله(فارسي/انگلیسي)
................................................................................................................................... .............................................................................................................................
سال انتشار (برگزاري)
عنوان مجله(کنفرانس):
مقاله

پذیرش

چاپ

ISI

علمي پژوهشي

کنفرانس ارائه در کنفرانس معتبر

ملي و بین المللي داخل کشور

بین المللي خارج از کشور

اختراع  ،اکتشاف ،اثربدیع هنري ،مسابقات و جشنواره هاي ملي و بین المللي و چاپ کتب علمي مستخرج دارد.
استاد راهنما :تاریخ :

مدیر گروه آموزشي

مهر و امضا :

جمع بندی نمره کار پژوهشی

نوع مقاله

تاریخ:
تعداد مقاله

مهر و امضا:
حداکثر نمره برای هر مقاله

الف -پذیرش یا چاپ مقاله در مجالتISI

2

ب -پذیرش یاچاپ مقاله در مجله هاي علمي – پژوهشي

2

پ -پذیرش یاچاپ مقاله در مجله هاي انگلیسي زبان داخلي یا خارجي یا ISC

نمره تخصيص یافته

3.1
3

ت -پذیرش یاچاپ مقاله در مجله هاي علمي  -ترویجي

3.1

ج -چاپ مقاله درکنفرانس هاي معتبر بین المللي خارج از کشور

3

چ -چاپ مقاله درکنفرانس هاي معتبر ملي وبین المللي داخل کشور

تا  2نمره بسته به نظر
گروه ارزیابي کننده

ح -اختراع  ،اکتشاف  ،اثر بدیع هنري ،مسابقات و جشنواره هاي ملي و بین
المللي و چاپ کتب علمي مرتبط

ثبت نمره
بایگانی در

پرونده

محاسبه نمره

در سيستم

پژوهشی

آموزشی

نهایی پژوهشی

*موارد فوق مي تواند همزمان و متعدد باشد ولي سقف آن  2نمره است .
*در صورت ارائه ثبت اختراع و سایر موارد بند (ح) از طرف دانشجو ؛ گروه تخصصي در خصوص نمره وي به جاي نمره مقاله تصمیم گیري نماید .

جمع نمرات دفاع و مقاله ( یا ثبت اختراع یااثربدیع هنري یاچاپ کتاب)
*نمره صورتجلسه دفاع به عدد  ............... :به حروف ............... :

* نمره کار پژوهشي به عدد  ........ :به حروف ....................... :

نمره نهایي قابل قابل ثبت :به عدد  ............... :به حروف ............... :
نام و نام خانوادگي:

تاریخ:

امضا نماینده تحصیالت تکمیلي/مدیر امور پژوهشي:

نمره نهایي پایان نامه در تاریخ ............................در سیستم آموزشي ثبت گردید و رونوشت این فرم در پرونده دانشجو بایگاني شد.
نام و نام خانوادگي:

امضاء کارشناس امور آموزش

تاریخ:

مراتب مورد تایید است و در پرونده پژوهشي بایگاني شد.
تاریخ:
نام و نام خانوادگي:

گردش فرم  :کارشناس پژوهشی

استاد راهنما

مدیرگروه آموزشی

امضاءکارشناس امور پژوهشي
نماینده تحصیالت تکمیلی

کارشناسی امور آموزشی

کارشناس امور پژوهشی

