
 یله تعامساب        

 18/10/93نسخه  کارشناسی ارشد نامهدرخواست تعیین نمره تشویقی پایانفرم                              

رك همراه یک نسخه از مقاله و سایر مدابه  ،برگزاري جلسه دفاع و انجام اصالحات و تهیه نسخه نهایی پایان نامهاز پس باید این فرم  دانشجوي محترم:         ه برق و کامپیوتر کدنشاد 

براي مقاالت پذیرفته شده/ارائه شده، تحویل نامه پذیرش/گواهی ارائه مقاله هم الزامی است. همچنین براي مقاالت پذیرفته شده در   دفتر تحصیالت تکمیلی تحویل گردد.الزم به 
 .دانشجو متعهد به ارائه مقاله خواهد بوداهی ثبت نام در کنفرانس باید تحویل گردند و و گور نشده اند، نامه پذیرش مقاله کنفرانس هاي داخلی که هنوز برگزا

 گرایش:                                                          شماره دانشجویی:                                           نام و نام خانوادگی :     مشخصات  دانشجو:  
                       شماره تلفن:            تاریخ برگزاري جلسه دفاع:                                                                                :               اساتید راهنمااستاد/

 

 پایان نامه خود با مشخصات مستخرج از  همقال صحت و اصالتمسئولیت ، ....................................:  اینجانب ....................درخواست دانشجو
  ژورنال: عنوان مقاله

  :نام مجله
 تاریخ چاپ (ماه و سال): شماره صفحات: ):noشماره ( ):volمجلد (

 کشور محل چاپ:                          :ISSN انتشارات:                                                                            
 □ پذیرفته شده □چاپ شده           □فارسی   □زبان مقاله  انگلیسی □ ISIغیر خارجی   □ ISI خارجی  □ ISIغیر داخلی   □ ISIداخلی 

 

  :فرانسکن عنوان مقاله
  عنوان کنفرانس:

 تاریخ برگزاري کنفرانس: محل برگزاري کنفرانس: شماره صفحات:                                                                                 
           □فارسی   □انگلیسی  :زبان مقاله چندمین دوره برگزاري کنفرانس:

 □مجازي □پوستر □ارائه  شفاهی □ پذیرفته شده □شده ارائه  □ خارجی بین المللی   □ داخلی بین المللی  □ملی  داخلی
 مدارك الزم ضمیمه فرم است. لطفا نمره تشویقی مقاله را تعیین و در محاسبه نمره نهایی پایان نامه لحاظ فرمایید. را به طور کامل می پذیرم. 

 :امضا                                    تاریخ:                                                                                                      

 

 کارشناسی ارشد راهنماي پایان نامه /اساتید..... استاد.................................................................................... /اینجانباناینجانباز نظر : راهنما/اساتید نظر استاد  
   ،........................................قاي/ خانم .............آ

  انجام شدهمراحل تهیه، ارسال و چاپ مقاله با نظر و تایید استاد/اساتید راهنما   نشده  .است 
  مقاله مذکور مستخرج از پایان نامه ایشان است   نیست. 
  مشخصات ذکر شده در جدول فوق مورد تایید است نیست .  

 :امضا                                    :  تاریخ                                                                               
 

 :امضا                                    :  تاریخ                                                                               
 گردد.می این قسمت توسط دفتر پژوهشی دانشکده تکمیل 

 گواهی ثبت نام     گواهی ارائه    نامه پذیرش      .                             یک نسخه مقاله ه استمدارك الزم تحویل داده شد
  . نیست پژوهشی است _مجله علمی                                    . دارد   مجله در لیست مجالت نامعتبر (از نظر وزارت عتف و دانشگاه) قرار ندارد 

 
h5-index  :نمره تشویقی                                           مجله/کنفرانس   :                                                                       

 امضا:                                    :  تاریخ                                                                                                                                               

 


