
  

  
  

  ارشدهاي کارشناسینامهمستخرج از پایان مستندات پژوهشیشیوه نامه اجرایی 
  

مواردتکمیلیتحصیالتمقاطعدرهاي دانشجویینامهمستخرج از پایان مستندات پژوهشیدر خصوص ارزیابی علمی و پژوهشی 

  :گرددمیمتذکرراذیل

تحصیالت تکمیلی یا شوراي  شورايتایید و  هیات داورانبا نظر  ارشدکارشناسی مقطع ویاندانشج نامهپایان نمره بیست از   نمره1   -1ماده 

نامه دانشجو در صورت عدم ارائه پذیرش مقاله در روز دفاع، ارزیابی کیفی پایانشایان ذکر است، . خواهد یافت اختصاص مقالهبه پژوهشی 

  .ارزیابی خواهد شد 19از نظر کمی حداکثر نمره 

-دانـش  یـا  و دانشـجو  عنـوان  تحت را خود مقاالت هستند، موظف ارشدکارشناسی مقطع دانشجویان مقاله، به نمره تخصیص جهت -2ماده 

  :دننمای ارائه ذیل شکلهاي به و آموخته

  :زبان انگلیسی علمی مقاالت کلیه در - 

Department of …, Kasra Ramsar Higher Educational Institution, 46917-484, Ramsar, Iran
  :فارسی مقاالت در - 

  46917-484صندوق پستی  –غیر انتفاعی کسري رامسر، رامسر -موسسه آموزش عالی غیر دولتی  ،  ...گروه 

  

 در و بـوده  ضـروري  دانشجویانیا دانش آموختگی  تحصیل محل دانشگاه عنوان به ،کسري مؤسسه معنوي حقوق حفظ لحاظ به موضوع این

  .گرفت نخواهد تعلق دانشجو به مقاله بابت اينمره اینصورت غیر

 یـا دانشـجو   و استاد راهنمـا اعالم گردد به نام واحد محل تحصیل دانشجو  فقطدانشجو  ،نامهآئین این مفاد موضوع مقاالت چاپ در -3 ماده

  .می بایست باشددار مکاتبات عهده

 یـا  و ISIعلمی پژوهشی یا با اندیکس  مجالت در و باشد شده استخراج دانشجو نامۀپایان از شده، یاد مستندات پژوهشی است الزم -4 ماده

  .رسیده باشد چاپ به یا و پذیرفته قطعی طور به دانشجو، اصلی تخصصی زمینه و رشته با مرتبطملی یا بین المللی  کنفرانسهاي

 يرو برو صحیح  خوانا ،واضح طور بهبه همراه نوع وابستگی به دانشگاه،  راهنما استاد و دانشجو کامل خانوادگینام و نام بایستمی -5ماده 

  گردد مرقوم )چاپ براي ارسالی مقالۀ اول صفحۀ یا و( شده چاپ مقالۀ اول صفحۀ

  

  :منظور به بایستمی مقاله  مدارك و مستندات و ضمائم 

مندرجات صحت کنترل - 

بخشنامه مفاد با آن کامل انطباق - 

  دانشجو تخصصی زمینه با کنفرانس یا مجله موضوعی ارتباط و نامهپایان موضوع با مقاله علمی محتواي مطابقت - 

کنفرانسها نوع و مجالت رتبه کنترل - 

  مقاله پذیرش گواهی رسمیت کنترل - 

که به امضاء استاد راهنما نیز رسیده باشد، توسط دانشجو به واحد تحصیالت تکمیلی  11و پس از تکمیل فرم  شود تائید راهنمااستاد  توسط

  .گرفت نخواهد تعلق دانشجو به آن بابت اينمره و بوده اعتبار فاقد شده یاد مستندات اینصورت غیر در است بدیهی. ارائه گردد

  مدیریت پژوهشی

موسسه آموزش عالی  کسري رامسر


