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 :تاریخ دفاع                 :ه تحصیلیـرشت   :                 یاره دانشجویـشم:                       وـنام و نام خانوادگی دانشج

                      :هـان نامـایـعنوان پ

                                                                                                        ارجیـر داخلی یا خـه در مجالت معتبـرج از پایان نامـاالت چاپ شذه مستخـمق                     

ف
ردی

 

 الٍـعىًان مق
 ٍـریـات وشـمشخص

 ازـمتیا اسامی وًیسىذگان
 شمارٌ سال وًع امتیاز* ریٍـوام وش
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  :ذـً از ایه بىـاز داوشجـع امتیـجم

، مجالت    5/1 حداکثالال   Listed ISI، مجالت  خصصصال     70/1 حداکثالال  SCOPUS، مجالت  خصصصال    2حداکثالال    WOS  ISIمجالت  خصصصال    *

پژيَشال  داوشالهاٌ ازاد   -، مجالت  ػلمال    5/1پژيَش  يزارخیه حداکثالال   -، مجت  ػلم  5/1 ثال حداک( داوشجًیان رشتٍ َای پزشک )  Pubmedخصصص 

 ، 5/0، مجت  ػلم  خ يیج  يزارخیه  5/0( حداکث  یک مًرد)خصصص  اوتشار یافتٍ در ای ان   ISCمجت  بیه الملل  خصصص  یا ، 1حداکثال   

 وم ٌ 2 حسب مورد حداکثراخت اع، اکتشاف، وظ یٍ ػلم ، مسابقا  ي جشىًارٌ َای مل  ي بیه الملل ، چاپ کتب م خبط ، اث  بدیغ َى ی  
 

 

 ایش های علمیـهمه در ـان نامـایـرج از پـمقاالت چاپ شذه مستخ

 (می تواند از طریق چاپ مقاالت در  همایش ها تامین شود مقاله نمره 2نمره از  1حداکثر )

 (در مجموعه مقاالت یک همایش بین المللی و ملی امتیاز تعلق می گیرد یک مقاله چاپ شدهحداکثر به ) 

رررررر
 

 امتیاز اسامی وًیسىذگان َمایشات ـمشخص الٍـعىًان مق

 سال محل برگساری سطح وام َمایش

1 
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  :ذـً از ایه بىـاز داوشجـمع امتیـج

 ،1 ر ـحذاکث خارج از کشًر بیه المللیراوس َای ـدر کىف ٍ کاملالـچاپ مق ، 5/0ر ـحذاکثداخلی  المللی ملی ي بیه َای َمایشدر  ٍ کاملالـچاپ مق *

   ومر5/0ٌ ر ـحذاکث خارج از کشًر بیه المللیراوس َای ـدر کىف چکیذٌ مقالٍچاپ  

 .ومرٌ می باشذ 22ومرٌ از  2سقف ومرٌ مربًط بٍ مقالٍ حذاکثر *

 .............. .بٍ عذد  داوشجـً الٍـراج گردیذٌ ي کل ومرٌ مقـً استخـٍ داوشجـپیًست مىذرج در جذايل فًق از پایان وام( االتـمق)مقالٍ 

 . می باشذ................................. بٍ حريف ي 
 

 دانشـکده/ مدیـر پژوهشی دانشـگاه امضا            مدیـر گـروه                    امضاستـاد راهنمـا                     اامضا  


