
     سمه تعالیب                     

ارشدنامه کارشناسیمقاله مستخرج از پایان یا عدم ارائهائه رافرم                      
  

................................................... .............. شـماره دانشـجویی  بـه   ............................................................................ینجانـب  بدینوسـیله ا 

   :ذیلمستنداتی با مشخصات  ................................................................رشته  دوره کارشناسی ارشد  دانشجوي
  

    :مقاله عنوان

  :، پذیرش یا چاپارائه و ماه سال  :محل ارائه

  ربوطهمستندات م  سقف نمره  نوع مقاله    

  ISI  2 با نمایه پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت )الف
  

  5/1علمی پژوهشی  -  ISC با نمایه پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت )ب

  1  علمی ترویجی  -  ISC با نمایه در مجالتپذیرش یا چاپ مقاله ) ت

  5/1   و  1   خارج -داخل المللی بین  وکنفرانسهاي ملی    مجموعه چاپ مقاله در پذیرش، ارائه و یا)ث

  2  المللی و چاپ کتب علمی مرتبطهاي ملی و بینلمی، مسابقات و جشوارهاختراع، اکتشاف، نظریه ع) ح

الزم به ذکـر اسـت کـه      .را دارمنامه تولیدات علمی مستخرج از پایان  اعمال نمرهبررسی ارائه نموده و بدینوسیله تقاضاي 

  .ت اخذ نمره را ندارمدیگري جهمستندات قصد ارائه در این تاریخ کلیه مستندات را ارائه نموده و اینجانب 

  : امضا دانشجو        13 - -/  - -/  - -: تاریخ                                                                                      

  

  ..............................................آقاي دکتر  :نظر استاد راهنما

  .می باشد) نمره 2از .......................... (ه این برگه می باشد، نمره مقاله نامبردهمبا توجه به مستندات که ضمی

  :امضا استاد راهنما        13 -  -/  -  -/  -  -: تاریخ                                                                        
  

  

. ...................................................به شماره دانشجویی ...................................................... ......................بدینوسیله اینجانب 

امه تقاضا دارم نسبت به نهایی کردن نمره پایان ن ......................................................دانشجوي دوره کارشناسی ارشد  رشته 

  .مساعدت الزم را مبذول فرمایید) مقاله(نمره پژوهشی  2، بدون لحاظ کردن 18اینجانب از 

  :امضا دانشجو        13 - -/  - -/  - -: تاریخ                                                                     

  

  

  

  
  :         مؤسسهتحصیالت تکمیلی  /نظر مدیریت پژوهشی 

    نظر استاد راهنما مورد تایید است 

   .نمره ثبت نهایی گردید 18دانشجو مبنی بر عدم ارائه مقاله نمره پایان نامه وي از  درخواستبا توجه به 

   .نمره ثبت نهایی گردید 18نمره پایان نامه وي از توسط دانشجو در فرجه سه ماهه بعد از دفاع با توجه به عدم ارائه مقاله 
  

:امضا مدیر        13 - -/  - -/  - -: تاریخ                                                                     

  موسسه آموزش عالی کسري رامسر
  مدیریت پژوهشی 

  


