ﻓﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ/دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ..................................

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ اداره ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
رﺷﺘﻪ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ :
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ :
ﻧﻤﺮه دﻓﺎع ) از  18ﻧﻤﺮه ( :

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع :

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

 -1اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

 -2داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻘﺎﻟﻪ  /ﻣﻘﺎﻻت

 ﭼﺎپ /ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت  ISIدارد.
 ﭼﺎپ /ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ وزارﺗﯿﻦ دارد.
 ﭼﺎپ /ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ) ISCاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان(دارد.
 ﭼﺎپ /ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ دارد.
 ﭼﺎپ /ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ) ISCاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان( دارد.
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارد.
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارد.
اﺧﺘﺮاع،اﮐﺘﺸﺎف،اﺛﺮﺑﺪﯾﻊ ﻫﻨﺮي ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮج دارد.

داﻧﺸﺠﻮ اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻧﻮع  ...................................................دارد.
* ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اول :

اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ :

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي دوم :

اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ :

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ :

اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ :
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮑﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻌﺪاد

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻟﻒ( ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ISI
ب( ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ وزارﺗﯿﻦ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

 2ﻧﻤﺮه
 1/5ﻧﻤﺮه

پ( ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ) ISCاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان(

 1ﻧﻤﺮه

ت( ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﺮوﯾﺠﯽ

 ./5ﻧﻤﺮه

ث( ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭼﺎپ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ) ISCاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان(

./5ﻧﻤﺮه

ج( ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

 1ﻧﻤﺮه

چ( ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

 0/5ﻧﻤﺮه

ح( اﺧﺘﺮاع،اﮐﺘﺸﺎف،اﺛﺮﺑﺪﯾﻊ ﻫﻨﺮي ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺗﺎ  2ﻧﻤﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪه

* ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﻘﻒ آن  2ﻧﻤﺮه اﺳﺖ.
* درﺻﻮرت اراﯾﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻨﺪ ح از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮ ،ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ درﺧﺼﻮص ﻧﻤﺮه وي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﺮه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات دﻓﺎع و ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ اﺛﺮ ﺑﺪﯾﻊ ﻫﻨﺮي ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب( ﺑﻪ ﻋﺪد:
رﺋﯿﺲ اداره ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮑﺪه :
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ:
* ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه درﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ دﻓﺎع درج ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺣﺮوف :

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه :
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ:

ﻧﻤﺮه ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ

