
 

 فرم تعييه ارزش مقالٍ ي ومرٌ وُايي پايان وامٍ كارشىاسي ارشذ
 رجاء داوشگاٌ

 داوشکذٌ تکميل مي شًد كارشىاس ياحذ تحصيالت تکميليايه قسمت تًسط 
 ٍرٍزي:                             گزايص :                                                              رضتِ :                                                  ًام ٍ ًام ذاًَازگي زاًطجَ :   

 ػٌَاى پاياى ًاهِ :

 

 

 ( :ًوزُ  11ًوزُ زفاع ) اس                                       :تاريد زفاع                      هَضَع پاياى ًاهِ :            تاريد تصَية 

 

 کارشناس تحصیالت تکمیلی:و تاریخ امضاء                                                                                                                                               

 ايي قوست تَسظ استاز راٌّوا ٍ هسيز گزٍُ ترصصي تنويل هي ضَز
 اصالحات هَرز ًظز زر جلسِ زفاع، تَسظ زاًطجَ زر پاياى ًاهِ اػوال ضسُ ٍ هَرز تأييس است. -1

 

 
 

 زاًطجَ هقالِ / هقاالت -2

 
 

 

 
 ثثت ضسُ اس ًَع ................................................... زارز. زاًطجَ اذتزاع -3

 * مليِ هسارك ٍ هستٌسات هزتَط تِ هقالِ ضويوِ هَرز تأييس ايٌجاًثاى هي تاضس.
 : استاز راٌّوا :                                                                                اهضاء ٍ تاريد

 هسيز گزٍُ ترصصي :                                                                       اهضاء ٍ تاريد :

 ومرٌ تخصيص يافتٍ حذاكثر ومرٌ براي َر مقالٍ تعذاد مقالٍ وًع مقالٍ

  ًوزُ ISI  2الف( ًوزُ پذيزش يا چاج هقالِ زر هجالت 
  ًوزُ ISC  5/1ب( ًوزُ پذيزش يا چاج هقالِ زر هجالت اًگليسي ستاى زاذلي يا ذارجي يا 

  ًوزُ 5/1  هَرز تأييس ٍسارت ػلَم ٍ تحقيقات ٍ فٌاٍري ج( ًوزُ پذيزش يا چاج هقالِ زر هجالت ػلوي پژٍّطي
  ًوزُ 1  تزٍيجي  –ت( ًوزُ پذيزش يا چاج هقالِ زر هجلِ ػلوي 

  ًوز5ُ..0  تِ صَرت ارائِ ضفاّي ٍ چاج هقالِ زر هجوَػِ هقاالت مٌفزاًس هقالِ زر مٌفزاًس ّاي هلي ٍ تيي الوللي زاذل ٍ ذارجث( ًوزُ چاج 
  ًوزُ 0.25  (پَستزٍ تيي الوللي  )ارائِ تِ صَرت  ًوزُ چاج هقالِ زر مٌفزاًس ّاي زاذلي خ(

  ًوزُ 5/0  تسٍى زرجِ ج( ًوزُ پذيزش يا چاج هقالِ زر هجالت ػلوي زاًطگاّي
  ًوزُ 5/0  )ارائِ تِ صَرت سرٌزاًي( ٍ تيي الوللي  چ( ًوزُ چاج هقالِ زر مٌفزاًس ّاي زاذلي

ًوزُ تستِ تِ ًظز گزٍُ  2تا   ح( اذتزاع، امتطاف، ًظزيِ ػلوي، هساتقات ٍ جطٌَارُ ّاي هلي ٍ تيي الوللي ٍ چاج متة ػلوي هزتثظ

 ارسياتي مٌٌسُ
 

 هي تاضس. ISCًوايِ ضسُ زر  ٍ مٌگزُ هؼتثز هلي ٍ تيي الوللي ISCپژٍّطي ًوايِ ضسُ زر  –جوغ پذيزي هَارز فَق هطزٍط تِ ارايِ چاج يا پذيزش هقالِ زر هجالت ػلوي 

 ًوزُ 2تاضس( تا سقف  ISCپژٍّطي تا زٍ ػٌَاى هتفاٍت مِ حساقل يني اس هقاالت ارايِ ضسُ ًوايِ زر  –: تيص اس يل هقالِ ) زٍ هقالِ ػلوي  1تثصزُ 

 ًوزُ مسز ذَاّس ضس. 5/0: زرصَرتي مِ زر ًاهِ پذيزش هقالِ ، تاريد چاج هقالِ زرج ًطسُ تاضس اس ًوزُ هزتَعِ  2تثصزُ 

 عزف زاًطجَ، گزٍُ ترصصي زرذصَظ ًوزُ ٍي تِ جاي ًوزُ هقالِ تصوين گيزي ًوايس.* زرصَرت ارايِ ثثت اذتزاع ٍ يا سايز هَارز تٌس ح اس 

 تِ حزٍف :         جوغ ًوزات زفاع ٍ هقالِ ) يا ثثت اذتزاع( يا سايز هَارز تٌس ح تِ ػسز:                                 
 

 زاًطنسُ : هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍري               زاًطنسُ :                                       هسيزيت پژٍّص

 اهضاء ٍ تاريد:                                                                       اهضاء ٍ تاريد:

 * ًوزُ تِ زست آهسُ زرصَرتجلسِ زفاع زرج ضَز.
مٌفزاًس ّاي فَق تايستي تِ صَرت هتي ماهل چاج ضَز. ارايِ ضسُ زر هقاالتايت تِ ترطٌاهِ صازرُ اس هؼاًٍت پژٍّطي ساسهاى هزمشي ٌتا ػ 

  اها ٌَّس رتثِ ػلوي ًگزفتِ اًس.مِ هجَس اًتطار را اس ٍسارت ػلَم، تحقيقات ٍ فٌاٍري زريافت مززهَسسِ هجالت ػلوي ُ 

 ي ) ًِ صزفاً حقَقي ( هس ًظز استتأييسيِ ػلو 

 زر مٌفزاًس ّاي هلي ٍ تيي الوللي زاذل ٍ ذارج /چاج 

 پذيزش ضسُ زر هجالت ػلوي تسٍى زرجِ زارز. /چاج 

 پذيزش ضسُ زر هجالت ػلوي تزٍيجي زارز. /چاج 

 پذيزش ضسُ زر هجالت اًگليسي ستاى زاذلي يا ذارجي يا  /چاجISC .زارز 

 پذيزش ضسُ زر هجالت ػلوي پژٍّطي زارز. /چاج 

 پذيزش ضسُ زر هجالت  /چاجISI .زارز 

 امتطاف، ًظزيِ ػلوي، هساتقات ٍ جطٌَارُ ّاي هلي ٍ تيي الوللي  اذتزاع ،

 ٍ چاج متة ػلوي هزتثظ زارز.

 

 


