
    19 فرم شماره فرم تعییه ارزش مقالٍ ي ومرٌ وُایی پایان وامٍ کارشىاسی ارشذ              

                                      مًسسٍ آمًزش عالی داوشستان

 ایي قسوت تَسظ هذیزیت پژٍّطی هَسسِ تکویل هی ضَد

 :رضتِ:                                                                                  ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ

 : ػٌَاى پایاى ًاهِ

 :تاریخ دفاع:                                                                         تاریخ تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ

                        ( ًوز19ُاس  )ًوزُ دفاع 
 

 ایي قسوت تَسظ استاد راٌّوا ٍ هذیز گزٍُ تخصصی تکویل هی ضَد           

 .اصالحات هَرد ًظز در جلسِ دفاع ، تَسظ داًطجَ در پایاى ًاهِ اػوال ضذُ ٍ هَرد تاییذ است (1

 داخل ٍ خارجپذیزش ضذُ در کٌفزاًسْای هلی ٍ تیي الوللی / چاج                                                                 

 .پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی تذٍى درجِ یا کٌفزاًسْای داخلی دارد/ چاج                                                              

 .پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی تزٍیجی یا کٌفزاًسْای خارجی دارد/ چاج                                                                                                                     

 . داردISCپذیزش ضذُ در هجالت اًگلیسی ستاى داخلی یا خارجی یا / چاج                هقاالت/ داًطجَ هقالِ  (2

 .پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی تزٍیجی دارد/ چاج                                                                                                    

 .پذیزش ضذُ در هجالت ػلوی پژٍّطی دارد/ چاج                                                              

 . دارد ISIپذیزش ضذُ در هجالت / چاج                                                                       

 .اختزاع ، اکتطاف، ًظزیِ ػلوی ، هساتقات ٍ جطٌَارُ ّای هلی ٍ تیي الوللی ٍ چاج کتة ػلوی هزتثظ دارد                                                                  
 

 .دارد........................ داًطجَ اختزاع ثثت ضذُ اس ًَع  (3

 .کلیِ هذارک ٍ هستٌذات هزتَط تِ هقا لِ ضویوِ است* 

 :اهضاء ٍ تاریخ:                                                                          استاد راٌّوای اٍل
 

 :                       اهضاء ٍ تاریخ:                                                                     هذیز گزٍُ تخصصی 
 

 

تعذاد  وًع مقالٍ 

 مقالٍ

حذاکثر ومرٌ برای َر 

 مقالٍ

ومرٌ تخصیص 

 یافتٍ

   ًوزISI  1ًُوزُ پذیزش یا چاج هقالِ در هجالت  (الف

   ًوزISC  75/0ًُوزُ پذیزش یا چاج هقالِ در هجالت اًگلیسی ستاى داخلی یا خارجی یا  (ب

   ًوز75/0ُ  ًوزُ پذیزش یا چاج هقالِ درهجالت ػلوی پژٍّطی  (ج

   ًوز5/0ُ   تزٍیجی –ًوزُ پذیزش یا چاج هقالِ در هجلِ ػلوی  (ت

   ًوز5/0ُ   در کٌفزاًسْای هلی ٍ تیي الوللی داخل ٍ خارج ًوزُ چاج هقالِ (ث

   ًوز25/0ُ  ًوزُ پذیزش یا چاج هقالِ در هجالت ػلوی داًطگاّی تذٍى درجِ (ج

   ًوز25/0ُ  ًوزُ چاج هقالِ در کٌفزاًسْای داخلی  (چ

 ًوزُ تستِ تِ ًظز 1تا   اختزاع ، اکتطاف، ًظزیِ ػلوی ، هساتقات ٍ جطٌَارُ ّای هلی ٍ تیي الوللی ٍ چاج کتة ػلوی هزتثظ  (ح

 گزٍُ ارسیاتی کٌٌذُ 

 

 . ًوزُ است1هَارد فَق هی تَاًذ ّوشهاى ٍ هتؼذد تاضذ ٍلی سقف آى *

  ًوزُ 1تیص اس یک هقالِ در چارچَب فَق تا سقف : تثصزُ

 .در صَرت ارائِ ثثت اختزاع ٍ یا سایز هَارد تٌذ ح اس عزف داًطجَ ، گزٍُ تخصصی در خصَظ ًوزُ ٍی تِ جای ًوزُ هقالِ تصوین گیزی ًوایذ* 

 :                                    تِ حزٍف:                                               یا سایز هَارد تٌذ ح تِ ػذد (یا ثثت اختزاع  )جوغ ًوزات دفاع ٍ هقالِ 

                                                                   

 : هؼاٍى پژٍّطی هَسسِ :                                                                                                                   هذیز پژٍّطی هَسسِ 

 :اهضاء ٍ تاریخ:                                                                                                                                  اهضاء ٍ تاریخ

 

 


