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این فرم بایستی به همراه رونوشت گواهی  /نامه پذیرش  +صفحه عنوان مقاله جهت ارزیابی و ثبت نهایی امتیاز ارائه گردد.

رشته

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود

گرایش

عنوان مقاله (به زبان اصلی مقاله)

عنوان همایش
اطالعات
همایش

برگزارکننده(گان)
تاریخ دقیق برگزاری
کد ثبت همایش در ISC

mcl.isc.gov.ir

عنوان دقیق مجله
اطالعات مقاله (تکمیل توسط دانشجو)

اطالعات
مجله

ناشر  /محل نشر
کد  8( ISSNرقم)
تاریخ دقیق نشر

شماره:

کد  DOIمقاله (در صورت وجود)

دوره:
آدرس دقیق مقاله نمایه شده

*مشخصات نویسندگان به همان ترتیبی که در صفحه عنوان مقاله ذکر شده ،به همراه وابستگی سازمانی دقیق ذکر شده*
مثال :ایمان حاجتی

دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،
گرایش سیستمهای سالمت

موسسه آموزش عالی زند شیراز

مثال :علی عبودی

استادیار گروه روانشناسی بالینی

دانشگاه تهران

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی  /مقطع  /رشته  /گرایش

دانشگاه محل خدمت  /تحصیل

نوع مقاله

پایاننامه□ (در این صورت مجموعاً  2سری رونوشت گواهی و صفحه عنوان مقاله ارائه گردد).

مقاله علمی مستخرج از
مقاله علمی مستخرج از پروژه درسی□
مقاله علمی جهت استفاده از تسهیالت تشویقی□

ج
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****** این قسمت توسط استاد محترم راهنما* تایید میگردد ******
مدیریت محترم پژوهش
تایید استاد محترم راهنما

با سالم ،احتراماً ضمن تایید مقاله فوقالذکر که مستخرج از پایاننامه  /پروژه سرکار خانم  /جناب آقای  .......................................با
عنوان  ........................................................................................................................................................................................میباشد ،مراتب جهت
استحضار و ارزیابی نهایی به حضور ارسال میگردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تاریخ و امضا

**این قسمت توسط واحد پژوهش تکمیل میگردد**
ارزیابی اطالعات نمایهای و استنادی مقاله
پایگاههای استنادی و یا اطالعات علمی استنادی مقاله نمایه شده:
□ Springer□ SCOPUS□ EBSCO
□SID
□CIVILICA
□MAGIRAN
علمی-ترویجی□
رتبه علمی مجله :علمی-پژوهشی□

نوع همایش:

همایش ملی□

بینالمللی داخلی□

□ISI master□ SJR
□IEEE
□ISC
علمی-تخصصی□

□JCR
□PubMed

بینالمللی خارجی□

با توجه به ارزیابی مستندات ارائه شده ،مقاله ،حائز بهرهمندی از تسهیالت تشویقی

است□  /نیست□

تایید واحد پژوهش
تایید نمره مقاالت مستخرج از پایاننامه
حداکثر نمره برای هر
مقاله
2

نمره نهایی پذیرش مقاله  /مقاالت مستخرج از پایاننامه
چاپ در مجالت  ISIیا SJR / JCR / ISI- Listed
چاپ در مجلههای علمی – پژوهشی داخلی مورد تایید وزارتین  ISC /و یا سایر نمایههای معتبر خارجی
چاپ مقاله در ژورنال ترویجی و یا کنفرانسی معتبر بینالمللی خارج از کشور (نمایه شده در پایگاههای معتبر)

نمره تخصیص
یافته

1/5
1

چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر بینالمللی داخل کشور (نمایه شده در )ISC

0/75

چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی داخل کشور دارد( .نمایه شده در )ISC

0/5
تا  2نمره بسته به
گروه ارزیابی کننده

اختراع ،اکتشاف ،اثر بدیع هنری ،مسابقات و جشنوارههای ملی و بینالمللی و چاپ کتب علمی مستخرج
رونوشت این فرم پس از تایید توسط واحد محترم تحصیالت تکمیلی،
جهت بایگانی به واحد پژوهش عودت داده شود.

تایید واحد تحصیالت تکمیلی

تایید واحد پژوهش

* مقاالت مستخرج از پایاننامه  /پروژه بایستی حتما به تایید استاد محترم راهنما رسیده باشد ،در صورت عدم امکان دسترسی به استاد راهنما ،تایید
توسط مدیرگروه محترم صورت خواهد پذیرفت.
ج
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