فزم تعییه ارسش مقالٍ ي ومزٌ وهایی پایان وامٍ کارشىاسی ارشذ
داوشگاٌ آساد اسالمی ياحذ رفسىجان
ایي لسوت تَسظ هذیزیت پژٍّطی داًطىذُ تىویل گزدد.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:

گزایص:

رضتِ:

ػٌَاى پبیبى ًبهِ:
تبریخ دفبع:

تبریخ تػَیت هَضَع پبیبى ًبهِ:
ًوزُ دفبع (اس ً 11وزُ):
ایي لسوت تَسظ استبد راٌّوب ٍ هذیز گزٍُ تخػػی تىویل گزدد.

-1اغالحبت هَرد ًظز در جلسِ دفبع ،تَسظ داًطجَ در پبیبى ًبهِ اػوبل ضذُ ٍ هَرد تبییذ است.
-2داوشجً مقالٍ /مقاالت:
 چبح/پذیزش ضذُ در وٌفزاًس ّبی هلی ٍ ثیي الوللی داخل ٍ خبرج
 چبح/پذیزش ضذُ در وٌفزاًس ّبی داخلی دارد.
 چبح/پذیزش ضذُ در وٌفزاًس ّبی وٌفزاًس ّبی هٌغمِ ای دارد.
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت هؼتجز خبرجی خبرج اس لیست  ISIدارد.
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی تزٍیجی ٍسارتیي
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی تزٍیجی ISC
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی پژٍّطی ٍسارتیي
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی پژٍّطی ISC
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت (WOS) ISI
 چبح/پذیزش ضذُ در هجالت (LISTED) ISI
 اختزاع ،اوتطبفً ،ظزیِ ػلوی ،هسبثمبت ٍ جطٌَارُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ٍ چبح وتت ػلوی هزتجظ دارد.
 -3تاریخ پذیزش :رٍس/هبُ/سبل هیالدی/ضوسی  ، ..............................تبریخ اًتطبر همبلِ رٍس/هبُ/سبل هیالدی/ضوسی .............................
 -4داًطجَ اختزاع ثجت ضذُ اس ًَع  ...................................دارد.
* ولیِ هذارن ٍ هستٌذات هزثَط ثِ همبلِ ضویوِ است.
استبد راٌّوبی اٍل:

اهضب ٍ تبریخ:

استبد راٌّوبی دٍم:

اهضب ٍ تبریخ:

هذیز گزٍُ تخػػی:

اهضب ٍ تبریخ:
تؼذاد همبلِ

ًَع همبلِ

حذاوثز ًوزُ ثزای ّز همبلِ

الفً-وزُ پذیزش یب چبح همبلِ در هجالت ISI

ً 2وزُ

ةً -وزُ پذیزش یب چبح همبلِ در هجالت اًگلیسی سثبى داخلی یب خبرجی یب ISC

ً 1/5وزُ

حً-وزُ پذیزش یب چبح همبلِ در هجالت ػلوی پژٍّطی

ً 1/5وزُ

تً -وزُ پذیزش یب چبح همبلِ در هجلِ ػلوی -تزٍیجی

ً 1وزُ

ثً -وزُ چبح همبلِ در وٌفزاًس ّبی هلی ٍ ثیي الوللی داخل ٍ خبرج

ً1وزُ

جً-وزُ پذیزش یب چبح همبلِ در هجالت ػلوی داًطگبّی ثذٍى درجِ

ً 0/5وزُ

چً -وزُ چبح همبلِ در وٌفزاًس ّبی داخلی

ً 0/5وزُ

ح -اختزاع ،اوتطبفً ،ظزیِ ػلوی ،هسبثمبت ٍ جطٌَارُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ٍ چبح وتت ػلوی هزتجظ

تب ً 2وزُ ثستِ ثِ ًظز گزٍُ ارسیبثی وٌٌذُ

* هَارد ًوزات دفبع ٍ همبلِ (یب ثجت اختزاع) یب سبیز هَارد ثٌذ ح ثِ ػذد ...............................:ثِ حزٍف...................................................:
تجػزُ :ثیص اس یه همبلِ در چبرچَة فمَ تب سمف ً 2وزُ
* در غَرت ارائِ ثجت اختزاع ٍ یب سبیز هَارد ثٌذ ح اس عزف داًطجَ گزٍُ تخػػی در خػَظ ًوزُ ٍی ثِ جبی ًوزُ همبلِ تػوین گیزی ًوبیذ.
جوغ ًوزات دفبع ٍ همبلِ (یب ثجت اختزاع) یب سبیز هَارد ثٌذ ح ثِ ػذد .......................................:ثِ حزٍف................................................:
رییس داًطىذُ:
هذیز پژٍّطی داًطىذُ:
اهضب ٍ تبریخ:
اهضب ٍ تبریخ:
*ًوزُ ثِ دست آهذُ در غَرتجلسِ دفبع درج ضَد.

ًوزُ تخػیع یبفتِ

فزم هطخػبت همبلِ جْت دریبفت اهتیبس ٍ پبداش
عىًان مقالٍ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هَلف یب گزداٍرًذُ:

گزٍُ تخػػی:

ػضَ ّیبت ػلوی توبم ٍلت/حك التذریس:

گزایص:

هزتجِ ػلوی:

ػٌَاى پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ:
ػٌَاى رسبلِ دوتزی:
مقالٍ فًق الذکز:
تحمیمی است  هجتٌی ثز تبلیف ٍ گزدآٍری هغبلت است  هستخزج اس رسبلِ دوتزی است هستخزج اس پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ است
هستخزج اس عزح پژٍّطی درٍى داًطگبّی ثب هجَس ٍاحذ همبلِ الشاهی عزح پژٍّطی درٍى داًطگبّی ثب هجَس ٍاحذ ًوی ثبضذ
هستخزج اس عزح پژٍّطی ثزٍى داًطگبّی ثب هجَس ٍاحذ همبلِ الشاهی عزح پژٍّطی ثزٍى داًطگبّی ثب هجَس ٍاحذ ً وی ثبضذ سبیز ثب هجَس داًطگبُ
ایه مقالٍ را  :ثِ تٌْبیی تْیِ ًوَدُ  افزاد دیگزی ّوىبری داضتِ اًذ ایٌجبًت هسئَل هىبتجبت هی ثبضنً وی ثبضن 
تؼذاد ّوىبراى ً ..................فز
در غَرت ّوىبری افزاد دیگز ،ایٌجبًت:
ًفز اٍل

ًفز دٍم 

ًفز چْبرم

ًفز سَم

ًفز پٌجن

ًفز ضطن ثِ ثؼذ ثَدُ ام

تاریخ پذیزش :رٍس/هبُ/سبل هیالدی/ضوسی  ، ..............................تبریخ اًتطبر همبلِ رٍس/هبُ/سبل هیالدی/ضوسی .............................
در وشزیٍ:
ػٌَاى هجلِ:
ًبضز هجلِ:
ثِ چبح رسیذُ است 

در ًَثت چبح است

هجلِ فَق الذوز (LISTED) ISIهی ثبضذ

تبریخ پذیزش.................................

هجلِ فَق الذوز (WOS) ISIهی ثبضذ

هجلِ فَق الذوز اس هجالت خبرجی خبرج اس لیست  ISIهی ثبضذ
هجلِ فَق الذوز ػلوی پژٍّطی ٍسارتیي
هجلِ فَق الذوز ػلوی پژٍّطی ISC
ضوبئن -1 :رًٍَضت همبلِ
در کىفزاوس:

هجلِ فَق الذوز ػلوی تزٍیجی ٍسارتیي
هجلِ فَق الذوز ػلوی تزٍیجی ISC

 -2جلذ هجلِ

بیه المللی خارج

سبیز 

 -3فْزست ػٌبٍیي همبالت  -4گَاّی پذیزش
بیه المللی داخل

ملی

مىطقٍ ای

داخلی 

ػٌَاى وٌفزاًس:
سهبى ثزگشاری وٌفزاًس:
بٍ صًرت سخىزاوی:
پذیزفتِ ضذُ است

پذیزفتِ ٍ ارائِ ضذُ است

ثِ غَرت پَستز ارائِ ضذُ است

در هجوَع همبالت وٌفزاًس:
ثِ غَرت وبهل درج گزدیذُ 
ضوبئن -1 :رًٍَضت همبلِ

ثِ غَرت خالغِ درج گزدیذُ است
 -2گَاّی پذیزش

درج ًگزدیذُ است

 -3فْزست ػٌبٍیي همبالت

مقالٍ فًق الذکز:
ثزای اٍلیي ثبر جْت اخذ اهتیبس ارائِ هی ضَد
چکیذٌ مقالٍ:

لجال ًیش ثِ ضىل دیگزی اهتیبس دریبفت ًوَدُ است

ثزای دریبفت هجلغ تطَیك ارائِ هی ضَد
تاریخ ي امضا:

