
 

 مت نیست. رئیس بخش پس از طرح و تصویب موضوع در شورای بخش باید تأیید مذکور را انجام دهد. در مواردی که بخش وجود ندارد نیاز به امضای این قس*                   

 

        9/کشناسه: 

 

 تعیین نمره دستاوردهای علمی و نمرۀ نهایی  کاربرگ

 نامۀ کارشناسی ارشد پایان
 ، الزم است این کاربرگ تکمیل شود.()در صورت درخواست ثبت با تأخیر نمره

 (6991 بهارویرایش )
 
 تحصیالت تکمیلی

 

نامه: ........................................................... عنوان پایان ...................رشته: ............ ................................................ نام و نام خانوادگی دانشجو: الف(

 ................................ .......................... تاریخ دفاع:.....................................................................................................

              ...... به حروف: ...........................................:..............به عدد  دستاورد علمی(: ۀنامه )بدون در نظر گرفتن نمرمیانگین نمرۀ جلسه دفاع از پایان
 و تاریخ:  امضا:                                                          رئیس اداره آموزش دانشکده مستقل / پردیسنام و نام خانوادگی              

 
 

 ..................................../ مشاور محترم پردیسدانشکده معاون محترم /مستقل ب( مدیر محترم گروه

الذکر به شرح زیر است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی نامۀ فوق، دستاوردهای علمی مستخرج از پایاناس مستندات پیوستبر اس

 نامه و نمره نهایی دانشجوی مذکور به عمل آید. جهت تعیین نمرۀ دستاورد علمی مستخرج از پایان
 

 تعداد دستاورد علمی  ردیف

  مقاله در کنفرانس معتبر گواهی ارایه چکیده 6

  گواهی ارایه مقاله کامل در کنفرانس معتبر 2

  (ISIگواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ خارجی و داخلی )غیر  9

  گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ علمی ترویجی داخلی 4

  ISIن یا دارای نمایه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ علمی پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارتی 5

  نامهاخذ تاییدیه اختراع یا ابداع مستخرج از پایان 1

  نامهالمللی خوارزمی، رازی و فارابی مرتبط با پایانهای بینکسب عنوان در جشنواره 7

  ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید 8

  اثر بدیع و ارزنده هنری 9

 

 و تاریخ:      امضادگی استاد / استادان راهنما:                                                     نام و نام خانوا                  
 

 

 ..................................../ رئیس محترم پردیس آزادی پردیسمعاون محترم  دانشکده مستقل/معاون محترم ج( 

و بر اساس مستندات ارایه شده نمرۀ  .................................. دانشکده /مستقل .. مصوبۀ مورخ .......................... شورای گروه.....بر اساس بند ................

 گردد.به شرح زیر اعالم می ..............نامۀ خانم / آقای...........................دستاورد علمی و نمرۀ نهایی پایان
 

 دستاورد علمی ردیف
 نمره هر دستاورد

 *علمی

نمره داده شده توسط 

 دانشکده/شورای گروه

  0-75/0 ارایه چکیده مقاله در کنفرانس معتبر  گواهی 6

  0-6 گواهی ارایه مقاله کامل در کنفرانس معتبر 2

  5/6-0 (ISIگواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ خارجی و داخلی )غیر  9

  0-5/6 پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ علمی ترویجی داخلی گواهی 4

  ISI 9-0گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ علمی پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارتین یا دارای نمایه  5

  0-9 نامهاخذ تاییدیه اختراع یا ابداع مستخرج از پایان 1

  0-9 نامهازی و فارابی مرتبط با پایانالمللی خوارزمی، رهای بینکسب عنوان در جشنواره 7

  0-9 ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید 8

  0-9 اثر بدیع و ارزنده هنری 9

  جمع نمرۀ دستاورد علمی

 

 

 ورد تأیید است........................   م......دفاع و دستاورد علمی به عدد ........................... به حروف  .... هاینمرهجمع       

                                                          :و تاریخ امضا                             :   *نام و نام خانوادگی رئیس بخش 

 :و تاریخ امضا                                 :/ مشاور پردیس آزادیدانشکدهنام و نام خانوادگی مدیر گروه مستقل/معاون 

نامه نمره بر نمرۀ نهایی پایان 5/1جدول، حداکثر  4تا  1ردیفهای گیرد. نامه چند دستاورد علمی داشته باشد به هر کدام نمرۀ جداگانه تعلق میدر صورتی که پایان: توجه

 نامه تأثیرگذار باشند. بر نمرۀ نهایی پایانتوانند نمره می 5نامه حداکثر تا در مجموع دستاوردهای علمی پایانتأثیر دارند. 
 

 

 ضمن تأیید مراتب فوق اقدام مقتضی به عمل آید.  اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس: د( 

 و تاریخ:  امضا                                           :آزادی پردیسمعاون  دانشکده مستقل/معاون  نام و نام خانوادگی
 

 

 باسمه تعالی

 


