فرم تأیید مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد/دکتری حرفهای

فرم شماره 3

(ورودیهای  95و به بعد)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد هریس
این قسمت توسط پژوهش و فناوری دانشگاه تکمیل شود.
نام و نامخانوادگی دانشجو:

رشته:

ورودی:

عنوان پایاننامه:
تاریخ دفاع:

تاریخ تصویب موضوع پایاننامه:
عنوان مقاله:

این قسمت توسط استاد راهنما و مدیر گروه تخصصی تکمیل میشود.
 -1چاپ/پذیرش شده در مجلههای  ISIدارای ضریب تأثیر ( )JCRدارد .
 -2چاپ/پذیرش شده در مجلههای دانشگاه آزاد اسالمی که نمایه  ESCIیا  Scopusیا  Pubmedدارد (رشتههای غیرعلوم انسانی ) .
 -3چاپ/پذیرش شده در مجالت علمی-پژوهشی وزارتین دارد ( رشتههای علوم انسانی ) .
 -4چاپ/پذیرش شده در مجلههای  ISIبدون ضریب تأثیر دارد .

دانشجو مقاله/مقاالت

 -5با گواهی معتبر ارسال* ( )Submissionبه مجلههای  ISIدارای ضریب تأثیر ( )JCRدارد.



 -6با گواهی معتبر ارسال* ( )Submissionبه مجلههای دانشگاه آزاد اسالمی که نمایه  ESCIیا  Scopusیا  Pubmedدارد.



 -7با گواهی معتبر ارسال* ( )Submissionبه مجالت علمی-پژوهشی وزارتین دارد (مختص رشتههای علوم انسانی است).



* منظور از گواهی معتبر ارسال ( ،)Submissionنامهای است که نشان دهد مقاله برای داوری ارسال و تحت داوری ( )Under Reviewمیباشد و
اعتبار آن از پورتال مجله مربوطه قابل ارزیابی است.

 مستندات مربوط به مقاله (اصل مقاله چاپ شده  یا نامه پذیرش  یا نامه تحت داوری بودن مقاله  )و پرینت از صفحه جستجوی سایت
 www.impactfactor.irبرای اعتبار مجله  ضمیمه است.
 مقاله بهطور صد درصد مستخرج از پایاننامه است .
 ترتیب اسامی دانشجو ،استاد راهنما و مشاور (در صورت وجود مشاور) رعایت شده و استاد راهنما بهعنوان نویسنده مسئول معرفی شده است .
 غیر از اسامی دانشجو ،استاد راهنما و مشاور (در صورت وجود مشاور) ،اسامی دیگری در مقاله بهعنوان نویسندگان مقاله درج نشده است .
 آدرسدهی ( ) Affiliationدانشگاه به صورت درست (به شکل زیر) درج شده است .

گروه  ،...واحد هریس  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هریس ،ایران
Department of …, Heris Branch, Islamic Azad University, Heris, Iran

استاد راهنما:

امضاء و تاریخ:

مدیر گروه تخصصی:

امضاء و تاریخ:
این قسمت توسط دانشگاه تکمیل میشود.

با توجه به مستندات ارائه شده ،نمرۀ مقالۀ دانشجو

و بر اساس نمرۀ دفاع در نظر گرفته شده توسط هیئت محترم داوران ،پایاننامۀ دانشجو حداکثر

با درجۀ  .................................ارزیابی خواهد شد.
مدیر پژوهش دانشگاه

معاون دانشگاه

تاریخ

تاریخ

 در صورت تأیید مقاله چاپ/پذیرش شده در بندهای  1تا  ،3نمره مقاله  2و حداکثر درجه قابل لحاظ توسط هیأت داوران میتواند درجۀ عالی باشد.
 در صورت تأیید گواهی ارسال در بندهای  4تا  ،7نمرۀ مقاله  1و حداکثر درجۀ قابل لحاظ توسط هیأت داوران میتواند درجۀ بسیار خوب باشد .ضروری است نویسنده مسئول « نام کاربری» و «کلمه عبور» پورتال
مجله را در اختیار مسئول بررسی مقاله قرار دهد تا گواهی پذیرش یا گواهی ارسال به داوری ( )Under Reviewمقاله از طریق پورتال مجله ارزیابی شود.
 در صورت نداشتن مقاله یا عدم تأیید چاپ/پذیرش مقاله یا عدم تأیید گواهی ارسال ،هیچ نمرهای بابت مقاله به دانشجو تعلق نمیگیرد و حداکثر درجۀ قابل لحاظ توسط هیئت داوران میتواند «درجۀ خوب» باشد.
 نمرۀ پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی پایاننامه و مقاله مستخرج از آن بهصورت نمره انجام میشود ،ولی در صورتجلسۀ دفاع فقط به صورت کیفی :مردود (کمتر از  ،)14متوسط (،)15-14/99
خوب ( ،)16 -17/99خیلی خوب ( )18-18/99و عالی ( )20-19درج میشود.
 چنانچه دانشجو پس از دفاع و پیش از صدور مدرک تحصیلی خود ،گواهی معتبر پذیرش یا چاپ مقاله مطابق بندهای  1تا  3ارائه نماید ،معاونت پژوهش و فناوری واحد مجاز است در صورتجلسۀ دفاع ،درجه
ایشان را به یک درجه باالتر ارتقاء دهد و یک نسخه از سوابق ارتقاء را به معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی ارسال نماید.

