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:گيرد

در اين مقاالت چه نويسنده اصلي دانشجو باشد و چه استاد راهنما، الزاماً براي معرفي دانشجو بايد فقط نام موسسه آموزش عالي 
.توجه شود كه در تركيب ذيل، هيچ يك از واژگان جابجا نشوند

از آوردن نام و استاد راهنما و مشاور روي مقاله درج گردد

پذيرش چاپ دريافت كرده است به عهده شوراي پژوهشي موسسه  
.مجله مورد نظر پذيرفته نخواهد شد

مدير گروه تخصصي، نمره مربوط پس از مشخص شدن وضعيت مقاله دانشجو با  ارائه مدارك مربوطه و پس از تاييد استادان راهنما و 

نامه كارشناسي ارشد

حداكثر نمره براي هر مورد

نمره1
نمره75/0
نمره5/0
نمره75/0
نمره5/0

نمره بسته به نظر گروه ارزيابي كننده1تا المللي و چاپ كتب علمي مرتبط

براي مقاالت همايش، زمان برگزاري همايش 
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گيردزير باشند، نمره تعلق ميبه كليه مقاالت مستخرج از پايان نامه كه الزاماً داراي شرايط 

در اين مقاالت چه نويسنده اصلي دانشجو باشد و چه استاد راهنما، الزاماً براي معرفي دانشجو بايد فقط نام موسسه آموزش عالي 
توجه شود كه در تركيب ذيل، هيچ يك از واژگان جابجا نشوند.غيرانتفاعي المعي گرگاني ذكر شود

استاد راهنما و مشاور روي مقاله درج گردد: نامه شاملنام افراد مرتبط با پاياندر نامگذاري نويسندگان مقاله فقط 

پذيرش چاپ دريافت كرده است به عهده شوراي پژوهشي موسسه  ،شده است يا در آناي كه مقاله در آن چاپ 
مجله مورد نظر پذيرفته نخواهد شد،بوده و تازماني كه اعتبار مجله توسط اين شورا تاييد نشده باشد

پس از مشخص شدن وضعيت مقاله دانشجو با  ارائه مدارك مربوطه و پس از تاييد استادان راهنما و 
.به مقاله يا مقاالت ارائه شده  با توجه به جدول ذيل مشخص و نمره نهايي درج گردد

نامه كارشناسي ارشدجدول امتياز دهي مقاالت مستخرج از پايان

نوع مقاله

و علمي پژوهشي���،  ���پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت 
پذيرش يا چاپ در مجالت علمي ترويجي

پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت انگليسي زبان داخلي و خارجي
الملليهاي معتبر بين
هاي معتبر ملي
المللي و چاپ كتب علمي مرتبطهاي ملي و بينجشنوارهاختراع، اكتشاف، اثر بديع، مسابقات و 

مدارك و مستندات الزم جهت احتساب نمره مقاله 

مجموعه مقاالت همايش

براي مقاالت همايش، زمان برگزاري همايش . كه پذيرش مقاله حداكثر تا روز دفاع ارائه شودگيرد نمره مقاله به مقاالتي تعلق مي
.بايد حداكثر يك ماه بعد از دفاع دانشجو باشد

با تشكر

مدير تحصيالت تكميلي  موسسه
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به كليه مقاالت مستخرج از پايان نامه كه الزاماً داراي شرايط 

در اين مقاالت چه نويسنده اصلي دانشجو باشد و چه استاد راهنما، الزاماً براي معرفي دانشجو بايد فقط نام موسسه آموزش عالي * 
غيرانتفاعي المعي گرگاني ذكر شود

در نامگذاري نويسندگان مقاله فقط .1
.افراد ديگر خوداري شود

اي كه مقاله در آن چاپ بررسي دقيق مجله.2
بوده و تازماني كه اعتبار مجله توسط اين شورا تاييد نشده باشد

پس از مشخص شدن وضعيت مقاله دانشجو با  ارائه مدارك مربوطه و پس از تاييد استادان راهنما و .3
به مقاله يا مقاالت ارائه شده  با توجه به جدول ذيل مشخص و نمره نهايي درج گردد

پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت 
پذيرش يا چاپ در مجالت علمي ترويجي

پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت انگليسي زبان داخلي و خارجي
هاي معتبر بينچاپ مقاله در كنفرانس
هاي معتبر مليچاپ مقاله در كنفرانس

اختراع، اكتشاف، اثر بديع، مسابقات و 

مدارك و مستندات الزم جهت احتساب نمره مقاله 
گواهي پذيرش مقاله.1
متن كامل مقاله.2
مجموعه مقاالت همايش)  ��( لوح فشرده .3

: يادآوري مهم
نمره مقاله به مقاالتي تعلق مي

بايد حداكثر يك ماه بعد از دفاع دانشجو باشد

موسسه آموزش عالي 
غير انتفاعي المعي گرگاني

صحيح موسسه در مقاالت به صورت زير مينحوه معرفي 

:                    مقاالت فارسي
:مقاالت التين


