
 نمره پژوهشی محصوالت پایان نامه: اخذ مراحل

 شوراي در مقاالت دهند. تحويل پژوهش دفتر به را خود نامه پايان از مستخرج مقاالت بايست مي دانشجويان ،دفاعجلسه  ازقبل  -1

 .شود مي داده تخصيص آن نمره و شده شده مطرح دانشكده پژوهشي

 فرمت مطابق ،مؤسسه آموزش عالي اديبان  از (Corresponding Author) مسئول نويسنده و اول نفر دانشجو، دهي آدرس -2

 ويسنده مسئول حتما بايد استاد محترم راهنما باشد.(. )ننگردد ذكر شده ياد افراد براي ديگري آدرس عنوان بهيچ و بوده زير

 :شكل به التين مقاالت دهي آدرس -3

Department of تخصصي گروه نام ,Adiban Institute of Higher Education, Garmsar, Iran 

 :صورت به فارسي مقاالت براي يا

 ايران ،گرمسار ،..... گروهمؤسسه آموزش عالي اديبان،  

ماه بعد از روز  جلسه  3راهنما،  براي دانشجوياني كه در جلسه دفاع مقاله چاپ شده ندارند با نظر استاد محترم مقاالت ارائه مهلت -4

 اين قسمت را امضاء مي نمايند. دانشجو و استاد محترم راهنما در فرم نمره پژوهشي محصوالت پايان نامه كه دفاع مي باشد

 :مقاالت براي نياز مورد مدارك -5

 نامه و گيرند قرار چاپ براي نهايي پذيرش مورد كه گيرد مي تعلق نمره زماني مقاالت اين به :تخصصي ژورنالهاي مقاالت -الف

  .گردد تحويل پژوهش دفتر به گروه محترم مدير و راهنما محترم استاد تاييد با آن رسمي

 ( مدارك موردنياز عبارتند از: پرينت اطالعات اعتبار ژورنالISI  يا غيرISI و ضريب تاثير ترويجي -پژوهشي ، علمي  –، علمي )

نامه پذيرش رسمي ژورنال و مقاله تأييد شده توسط استاد محترم راهنما و مدير محترم گروه ، (Impact Factor)ژورنال 

 مربوطه.

 ارائه مقاله با مقاله دهي آدرس و باشد مي نامه پايان از مستخرج" جمله با راهنما محترم استاد توسط بايد مي شده ارائه مقاله 

 گردد( تأييد آنها دهي آدرس و نويسندگان ليست و عنوان داراي )صفحه مقاله اول صفحه در " باشد مي مشابه ژورنال در شده

 استاد تاييد به بايد مي نيز باشند مي پيرينت بصورت كه مداركيگردد.  اخذ نيز آموزشي گروه محترم مدير تاييد سپس و

 .شود رسانده راهنما محترم

 :مهم تذكرات

، و يا با عنوان مقاله (ISSN)مراجعه نموده و با شماره  /http://journals.msrt.ir بودن مقاالت مي توان به سايت ISIكنترل  براي

 رد.بررسي ك اتينشر فهرستمي توان در سايت نشريات معتبر و غير معتبر را  فهرستهمچنين در ليست ژورنال ها جستجو نمود. 

 :كنفرانسها مقاالت -ب

 يا كتاب در كامل مقاله و شده برگزار كنفرانس ، باشد شده نام ثبت كنفرانس در كه گيرد مي تعلق نمره صورتي در مقاالت اين به

CD گردد چاپ مقاالت مجموعه. 

 باشد مي مقاله ارائه گواهينام،  ثبت هزينه پرداخت رسيد نام، ثبت تاييد نامه :مقاله هر براي نياز مورد مدارك. 

 گيرد قرار گروه محترم مدير و راهنما محترم استاد تاييد مورد بايد كنفرانس مقاالت( .و مربوطه مدارك با CD) 

http://journals.msrt.ir/
http://journals.msrt.ir/page/94/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

