
 و نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد  دستاورد پژوهشيفرم تعيين ارزش 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 
 
 

 رشته و گرايش: شماره شناسايی: نام و نام خانوادگی دانشجو:

 عنوان پايان نامه:

 نمره(: 81نمره جلسه دفاع )از  تاريخ دفاع: ضوع پايان نامه:تاريخ تصويب مو
 

 

 اين قسمت توسط استاد راهنما و مدير گروه تخصصي تكميل شود

 اصالحات مورد نظر در جلسه دفاع، توسط دانشجو در پايان نامه اعمال شده و مورد تائید است.( 8

 ( دانشجو دارای مقاله / مقاالت از نوع زير است.2

 پذيرش در مجالت  يا چاپISI(WOS)         چاپ مقاله در مجالتISI listed 

 انندر مبچاپ مقاله توسط ناشر معتElsevier, Springer, John Wiley معتبر مانند  ندکسيا یو مجالت دارا(PubMed) Medline, Scopus 

 وزارتین پژوهشی–در مجالت علمی  پذيرش يا چاپ        یدانشگاه آزاد اسالم یمصوب سازمان مرکز یپژوهش یلمچاپ مقاله در مجالت ع 

 ترويجی   -در مجالت علمی  چاپ يا پذيرش 

 در مجالت فارسی زبان نمايه شده در يا  پذيرش  چاپISC ) انتشار يافته در ايران ( 

 ن علمی باشدمشروط بر اينکه برگزار کننده دانشگاه يا انجم المللی خارج از کشورهای معتبر بیندر کنفرانس چاپ 

 مشروط بر اينکه برگزار کننده دانشگاه يا انجمن علمی باشدهای معتبر ملی و بین المللی داخل کشور چاپ در کنفرانس 

  ،مستخرجعلمی کتب ، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ اثر بديع هنریاختراع، اکتشاف 

 

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

 * کلیه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ضمیمه است.
 

 امضاء وتاريخ: استاد راهنمای اول:

 امضاء وتاريخ: استاد راهنمای دوم:

 امضاء وتاريخ: مدير گروه تخصصی:
 

 

 اين قسمت توسط رئيس اداره پژوهش وفناوري دانشكده تكميل شود

 نمره تخصیص یافته حداکثر نمره برای هر مقاله تعداد مقاله نــوع مقــالـه

  نمره ISI (WOS)  2الف( پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت 

  نمره ISI Listed  5/8در مجالتچاپ مقاله  ب(

  نمره 5/8  مجالت دارای ايندکس معتبر  معتبر يا پ( چاپ مقاله توسط ناشر

  نمره 5/8  پژوهشی وزارتین –در مجالت علمی ( پذيرش يا چاپ مقاله ت

  نمره 8  در مجالت علمی پژوهشی مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی چاپ مقالهث( 

  نمره 5/0  ترويجی  -( پذيرش يا چاپ مقاله در مجله علمیچ

  نمره 5/0  ) انتشار يافته در ايران ( ISCمجالت فارسی زبان نمايه شده در پ مقاله در چا پذيرش يا (ح

  نمره 8  (برگزار کننده دانشگاه يا انجمن علمی) المللی خارج از کشورهای معتبر بینکنفرانسدر ( چاپ مقاله خ

  نمره 5/0  (کننده دانشگاه يا انجمن علمیبرگزار )های معتبر ملی و بین المللی داخل کشوردر کنفرانس( چاپ مقاله د

 مرتبط( اختراع، اکتشاف، اثر بديع هنری، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی ذ
نمره بسته به نظر گروه  2تا  

 ارزيابی کننده

 

 نمره است. 2موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن *

 گیری نمايد. از طرف دانشجو، گروه تخصصی در خصوص نمره وی به جای نمره مقاله تصمیم )ذ(ه ثبت اختراع و يا ساير موارد بند در صورت ارائ *
 

 فحر به  یا ثبت اختراع یا اثر بدیع هنری یا چاپ کتاب( به عدد) جمع نمرات دفاع و مقاله 

 
 

 رئیس دانشکده: رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده :

 امضاء و تاریخ :   امضاء و تاریخ :       

 ت آمده در صورتجلسه دفاع درج شود* نمره به دس
 

 
 

 

 3فرم شماره 

 


