
 

دانشگاه تحصیالت تکمیلیمحل مهر   

 

 مدرییت تحصیالت تکمیلی
 ارشناسی ارشد ک  اهی ژپوهشی دانشجویانفعالیت فرم معاونت آموزشی و ژپوهشی

 
 

 مدیر گروه ...........................................

به شماره  .............................................................نامه آقای/ خانم زیر مستخرج از پایانهای پژوهشی فعالیتشود بدین وسیله گواهی می

با عنوان پایان نامه  ....................................دانشجویی

.................................................................................................................................................................... ......................................................... ...................... 

 باشد که این نتایج در زمان کمتر از سه ماه از دفاع نامبرده حاصل شده است.همچنین تاریخ دفاع دانشجو ....................... میاست. 

 امضا:                                استاد )اساتید راهنما(:                                         تاریخ:          

 :اول مقاله

 نمره: عنوان مقاله:

 نام مجله یا کنفرانس:

نام و نام خانوادگی نویسنده 

 مکاتب:

 

 کنفرانس پژوهشی                 -علمی   ISI            نوع مقاله:    

                ترویجی                -علمی             

 توضیحات )از جمله محل چاپ مقاله یا ارائه و...(:

 

 مقاله دوم:

 نمره: عنوان مقاله:

 نام مجله یا کنفرانس:

نام و نام خانوادگی نویسنده 

 مکاتب:

 

 کنفرانس پژوهشی                 -علمی   ISI            نوع مقاله:    

                ترویجی                  -علمی             

 توضیحات )از جمله محل چاپ مقاله یا ارائه و...(:

 

 مقاله سوم:

 نمره: عنوان مقاله:

 نام مجله یا کنفرانس:

نام و نام خانوادگی نویسنده 

 مکاتب:

 

 کنفرانس پژوهشی                 -علمی   ISI            نوع مقاله:    

                ترویجی                -علمی             

 توضیحات )از جمله محل چاپ مقاله یا ارائه و...(:

 

 

 



 

دانشگاه تحصیالت تکمیلیمحل مهر   

 

 

 :فیزیکی حاصل شده )مورد تأیید پژوهش دانشگاه( یا بسته نرم افزاری تولید شده دستگاه ساخته شده یا محصول

 

 نمره:

 تأیید پژوهش دانشگاه:

 مدیر پژوهش:                                  تاریخ:                                           مهر و امضا:

 

 

 :آزمایشگاهی عملیات واقعی، داده آوری جمع و میدانی عملیات 

 

 نمره:

 تأیید پژوهش دانشگاه:

 مدیر پژوهش:                                  تاریخ:                                           مهر و امضا:

  

 نمره: :ها()یا جشنوارهعنوان ثبت اختراع یا جایزه خوارزمی

 تاریخ تأیید سازمان علمی پژوهشی ایران:  تاریخ ثبت یا جایزه

 توضیحات مهم:

و مابعد میزان نمرات بدست آمده از  ۴۹های طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه در خصوص آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی

 به صورت زیر است. دستاوردهای پژوهشی

  )نمره )به ازای هر مقاله(؛  2/0/ تا 52پذیرش یا چاپ مقاله کنفرانسی معتبر )مورد تأیید مدیریت پژوهشی دانشگاه 

   نمره )به ازای هر مقاله(؛ 52/0پذیرش یا چاپ مقاله علمی ترویجی 

 نمره )به ازای هر مقاله(؛ 52/1پژوهشی  –لمیپذیرش یا چاپ مقاله ع 

  پذیرش یا چاپ مقالهISI  در صورتی که
𝐼𝐹

MIF
>  نمره )به ازای هر مقاله( ؛ 2/1و در غیر اینصورت  دو نمره    1

 دستگاه ساخته شده یا محصول فیزیکی حاصل شده )مورد تأیید پژوهش دانشگاه( یا بسته نرم افزاری تولید شده یک نمره؛ 

   نمره؛ 2/0عملیات میدانی و جمع آوری داده واقعی، عملیات آزمایشگاهی 

 ها   دو نمره،ثبت اختراع یا کسب عنوان در جشنواره 

های فوق که در زمان کمتر از سه ماه از دفاع دانشجو حاصل شده اند ................................... به حروف  مجموع نمرات فعالیت

 .. است..................................

 مهر و امضا:                    تاریخ:                                                  :                       تحصیالت تکمیلیکارشناس 

 مهر و امضا:                                تاریخ:                                           :                          گروه آموزشی    مدیر 

 مهر و امضا:                  تاریخ:                                           مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه:                            

 


