
  
  

  رزشیابی محصوالت پروژه کارشناسی ارشدا
  

  مشخصات دانشجو
  :تاریخ دفاع   : رشته وگرایش   :شماره دانشجویی  :نام و نام خانوادگی

  :عنوان پروژه    دکتر :استاد راهنما 
  

  )شود  رد میهرگونه نقص در زمان تحویل مدارك منجر به نمره صفر آن مو (                            محصوالت پروژه
  تایید ضمائم  موضوع  

داد  توسط دانشجو
تع

مره  
ثر ن
داک
ح

  

  توضیح ضوابط

  تولید بسته نرم افزاري ،   1
  شبیه سازي ، 

  انجام عملیات میدانی وآزمایشگاهی
-  

  
1  

  

                  oکپی مقاله   پذیرش قطعی مقاالت کنفرانس  2
     oرسید پذیرش قطعی

       oکپی فراخوان مقاله 

      

                  oکپی مقاله   پذیرش قطعی مقاالت مجله  3
        oرسید پذیرش قطعی

      

                  oکپی مقاله   ارسال حداکثر یک مقاله کنفرانس  4
                oرسید دریافت

  o       کپی فراخوان مقاله

      

                  oکپی مقاله   ارسال حداکثر یک مقاله مجله   5
                oرسید دریافت

      

  :امضاء دانشجو :                    تاریخ .                   اینجانب تمام مستندات مورد درخواست به شرح فوق را ضمیمه نمودم
  
  

  :حروف :                       عدد:                              پروژه دانشجو جمع نمرات محصوالت 
  .باشد حداکثر نمره فوق قابل اخذ می) با تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده(بر اساس مدارك ارائه شده و ضوابط دانشگاه و دانشکده، براي محصوالت فوق 

  
   :امضاء:                           دکتر اسداله آقاجانی                 تاریخ : معاون آموزشی ومدیر تحصیالت تکمیلی 

  
  

  

 . تمام مقاالت ضمیمه باید قبالً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد : تذکر •
 : ضوابط ارزشیابی محصوالت پروژه •

 . بدون ارائه مدرك حداکثر تا یک نمره لحاظ شود...)تولید بسته نرم افزاري ، شبیه سازي و (براي دانشجویان ریاضی از قسمت  .1
مقاالت پذیرفته شده بعنوان مقاله . پذیرش قطعی شده باشد) مدرك مربوطه ضمیمه شود ( اصل مقاله داوري است که با هایی قابل قبول  فقط مقاالت کنفرانس .2

 . نخواهند گرفت نمره مجددارسال شده 
رسید دریافت آن الزامی  همراه با ارائه کپی مقاله. گیرد تعلق می) براي کلیه آنها ( نمره1 و 5/0حداکثر به ترتیب  ها و مجالت کنفرانسبراي مقاالت ارسالی به  .3

  .است
  .امتیاز مقاله بین دانشجویان تقسیم خواهد شد باشد، مؤلفین دانشجوي مقاله بیش از یک نفردر صورتیکه تعداد  .4

 

  :شماره 
 :تاریخ 

 به نام خدا


