
 

 

 

 :و گرایش رشته                                   شماره شناسایي:                                  نام و نام خانوادگي دانشجو:                                 

  عنوان پایان نامه:    

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

 

 اين قسمت توسط استاد راهنما و مدير گروه تخصصي تكميل شود
 

 توسط دانشجو در پایان نامه اعمال شده و مورد تأیيد است. ،( اصالحات مورد نظر در جلسه دفاع1      

 از نوع زیر است. مقاالت /مقالهدارای ( دانشجو 2      

  ISIچاپ/ پذیرش شده در مجالت 

 پژوهشي وزارتين -چاپ/ پذیرش شده در مجالت علمي

 )انتشار یافته در ایران( ISCچاپ/ پذیرش شده در مجالت انگليسي زبان داخلي یا خارجي 

 ترویجي  -چاپ/ پذیرش شده در مجالت علمي

 )انتشار یافته در ایران( ISCش شده در مجالت فارسي زبان نمایه شده در چاپ/ پذیر

  های معتبر بين المللي خارج از كشور فرانسچاپ در كن

 در كنفرانس های معتبر ملي و بين المللي داخل كشور چاپ

 مستخرجاثربدیع هنری، مسابقات و جشنواره های ملي و بين المللي و چاپ كتب علمي اختراع اكتشاف، 















 

 ............ دارد.............................( دانشجو اختراع ثبت شده از نوع ......3     

 *كليه مدارك و مستندات مربوط به مقاله ضميمه است.      
 

 

 امضاء و تاریخ:            استاد راهنمای اول:                                                           
 

 امضاء و تاریخ:               استاد راهنمای دوم:                                                        
 

 امضاء و تاریخ:                                     مدیر گروه تخصصي:                                
 

ده تكميل شودكاين قسمت توسط رئيس اداره پژوهش و فناوری دانش  

 نمره تخصيص يافته حداكثر نمره برای هر مقاله تعداد مقاله نوع مقـاله

  نمره ISI   2در مجالت  مقاله یا چاپ الف( پذیرش

  نمره 5/1  پژوهشي وزارتين -مجالت علميب( پذیرش یا چاپ مقاله در 

  نمره 1  )انتشار یافته در ایران( ISCمجالت انگليسي زبان داخلي یا خارجي پ( پذیرش یا چاپ مقاله در 

  نمره5/0    ترویجي  –مقاله در مجله علمي  پت( پذیرش یا چا

  نمره 5/0  )انتشار یافته در ایران( ISCمجالت فارسي زبان نمایه شده در چاپ مقاله در پذیرش یا ث( 

  نمره 1  فرانسهای معتبر بين المللي خارج از كشوركنج( چاپ مقاله در 

  نمره 5/0  كنفرانس های معتبر ملي و بين المللي داخل كشورچ( چاپ مقاله در 

 مسابقات و جشنواره های ملي و بين المللي و چاپ كتب علمي مرتبط  اثر بدیع هنریح( اختراع، اكتشاف، 
گروه   نمره بسته به نظر 2تا  

 ارزیابي كننده

 

 نمره است. 2* موارد فوق مي تواند همزمان و متعدد باشد ولي سقف آن 

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

 

                                                                 به حروف:                                    به عدد  ( يا اثر بديع هنری يا چاپ كتاب جمع نمرات دفاع و مقاله )يا ثبت اختراع
 

 رئيس دانشكده:                                                                  :رئيس اداره پژوهش و فناوری دانشكده                  

 و تاريخ: ءامضا                                      و تاريخ:                               امضاء                                                      

 نمره به دست آمده در صورتجلسه دفاع درج شود*

 

 ایفرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد/دكتری حرفه

 ............. دانشکده - مشهدواحد دانشگاه آزاد اسالمي 
 

 3فرم شماره 
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