فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایاننامه کارشناسیارشد/دکترای حرفه ای ورودی  49و ما قبل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر

فرم شماره 3

این قسمت توسط حوزه معاونت علمی ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه تکمیل میشود.

نام و نامخانوادگی دانشجو:
عنوان پایاننامه:
تاریخ دفاع:

تاریخ تصویب موضوع پایاننامه:
به حروف:

نمره دفاع (از  81نمره) :به عدد:

مقاله یا مقالههای معتبر( مراجعه به صفحه اصلی سایت دانشگاه ) بایستی مستخرج از رساله یا پایاننامه دانشجو بوده و نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده دار مکاتبات
است .در غیر اینصورت هیچ امتیاز و نمرهای به آن مقاله تخصیص نمییابد.
این قسمت توسط استاد راهنما و مدیر گروه تکمیل میشود.
)8

چاپ  /پذیرشاصالحات مورد نظر در جلسه دفاع ،توسط دانشجو در پایاننامه اعمال شده و مورد تأیید است.

چاپ  /پذیرش شده در ) ISI )WOSدارای IFدارد.
چاپ  /پذیرش شده در مجلههای علمی پژوهشی وزارتین ISI )WOS( -بدون  (IFاندیس  (ESCIدارد.
چاپ  /پذیرش شده در مجلههای علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی که رتبه وزارتین ندارند( ISC-انتشاریافته در ایران) ISI Listed -
Listedمعتبر دارد.
دانشجو مقاله /مقاالت

چاپ  /پذیرش شده در مجلههای خارجی نمایه شده در یکی از پایگاههای معتبر Scopus, Pubmed, Medline CABi, OVID,
 Springer, Elsevier, Wiley,و ( ISCخارجی) دارد.
چاپ  /پذیرش شده در مجلههای علمی ترویجی وزارتین ،مجله ها خارجی نمایه شده در سایر پایگاههای معتبر دارد.
چاپ  /پذیرش شده در کنفرانسهای معتبر بینالمللی خارج از کشور(حداکثر  2مقاله بدون همپوشانی) دارد.
چاپ  /پذیرش شده در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی داخل کشور (حداکثر  2مقاله بدون همپوشانی)دارد.

اختراع ،اکتشاف ،اثر بدیع هنری ،مسابقات و جشنوارههای ملی و بینالمللی و چاپ کتب علمی مستخرج دارد.
 )2دانشجو اختراع ثبت شده از نوع  .........................................................دارد.
* کلیه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ضمیمه است.
مدارک و مستندات فوقالذکر و پیوستی بررسی و مورد تأیید میباشد.

مدیر گروه تخصصی:

استاد راهنما:

امضاء و تاریخ:

امضاء و تاریخ:

این قسمت توسط پژوهش و فناوری دانشگاه تکمیل می شود.
نوع مقاله

تعدادمقاله

الف) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای ( ISI )WOSدارای)JCR( IF

حداکثر نمره برای هر مقاله

 2نمره

ب) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی پژوهشی وزارتین  ISI )WOS( -بدون  (IFاندیس )ESCI

 1/5نمره

پ) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای ع لمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی که رتبه وزارتین ندارند( ISC-انتشاریافته در

 1نمره

ایران)  ISI Listed -معتبر
ت )پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای خارجی نمایه شده در یکی از پایگاههای معتبر Scopus, Pubmed, Medline

 0/55نمره

 CABi, OVID, Springer, Elsevier, Wiley,و ( ISCخارجی)
ث) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی ترویجی وزارتین ،مجلههای خارجی نمایه شده در سایر پایگاههای معتبر

 0/5نمره
 1نمره

ج) چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر بین المللی خارج از کشور (حداکثر  2مقاله بدون همپوشانی)

 0/5نمره

چ) چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی داخل کشور (حداکثر  2مقاله بدون همپوشانی)

تا  2نمره بسته به نظر گروه

ح) اختراع  ،اکتشاف ،نظریه علمی  ،مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط

ارزیابی کننده
* موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن  2نمره است.
* در صورت ارائه ثبت اختراع و یا سایر موارد بند ح از طرف دانشجو ،گروه تخصصی در خصوص نمره وی به جای نمره مقاله تصمیمگیری نماید.
به حروف:
جمع نمرات دفاع و مقاله (یا ثبت اختراع یا اثر بدیع هنری یا چاپ کتاب) به عدد:
رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده:
امضاء و تاریخ:
مدیر گروه:
* نمره به دست آمده در صورتجلسه دفاع درج شود.

امضاء و تاریخ:

نمره

