
 

   

 EP/F009شناسه مدرک:

 8931بهار ویرایش: 

 8از  8صفحات:  شماره

 کاربرگ تعیین نمره دستاوردهای علمی و نمرۀ نهایی

 نامۀ کارشناسی ارشدپایان

 و قبل از آن( 39)ورودی 
  ، الزم است این کاربرگ تکمیل شود.()در صورت درخواست ثبت با تأخیر نمره

 

 

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

به  ر نظر گرفتن نمرۀ دستاورد علمی(:نامه )بدون دنمرۀ جلسه دفاع از پایان ............................... تاریخ دفاع:..................................................................

 ...... به حروف: .................................             ....عدد:.........
 

 و تاریخ:  امضا:                                                          رئیس اداره آموزش دانشکده مستقل / پردیسوادگی نام و نام خان             

 
 

 ....................................معاون محترم دانشکده مستقل/ معاون محترم پردیس / رئیس محترم پردیس آزادی
 

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

.......................... به حروف........................................ نامۀ خانم / آقای......................................... در مجموع به عدد..........دستاورد علمی و نمرۀ نهایی پایان

 .مورد تایید است
 

 دستاورد علمی ردیف
 نمره هر دستاورد

 **علمی
 نمره  تعداد

   0-59/0 ارایه چکیده مقاله در کنفرانس معتبر  گواهی 8

   0-8 گواهی ارایه مقاله کامل در کنفرانس معتبر 2

   9/8-0 (ISIپذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ خارجی و داخلی )غیر  گواهی 9

   0-9/8 گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلۀ علمی ترویجی داخلی 4

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

   0-9 نامهج از پایاناخذ تاییدیه اختراع یا ابداع مستخر 6

   0-9 نامهالمللی خوارزمی، رازی و فارابی مرتبط با پایانهای بینکسب عنوان در جشنواره 5

   0-9 ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید 1

   0-9 اثر بدیع و ارزنده هنری 3

   0-2 نامه / رساله برون دانشگاهیقرارداد حمایت پایان 80

   0-9/8 دانشگاهی استاد راهنمانامه / رساله دانشجو بر اساس طرح پژوهشی برونقرارداد حمایت پایان 88

   جمع نمرۀ دستاورد علمی

 

 

 

 *** .های دفاع و دستاورد علمی به عدد ........................... به حروف  .................................   مورد تأیید استجمع نمره      

 
 

 و تاریخ:      امضانام و نام خانوادگی استاد / استادان راهنما:                                                                       

                                                          :امضا و تاریخ                                             :   /مدیرگروهنام و نام خانوادگی رئیس بخش

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

 
 
 

 :توجه
 * مستندات دستاوردها نیز بایستی پیوست این کاربرگ گردد.

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

 نامه تأثیرگذار باشند. توانند بر نمرۀ نهایی پایاننمره می 5نامه حداکثر تا تأثیر دارند. در مجموع دستاوردهای علمی پایان

بعد از تأیید رسد. ورت اعضای هیأت داوری تعیین و به تایید ایشان و رئیس بخش / مدیرگروه مینمره تعیین شده در جدول فوق توسط استاد راهنما با مش **

 گردد. نامه توسط استاد راهنما در سیستم گلستان ثبت و قفل میکاربرگ، توسط معاون دانشکده نمره پایان
 

  اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس: د( 

 ضمن تأیید مراتب فوق اقدام مقتضی به عمل آید. 

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

 

 


