
  و بعد  92انشجويان كارشناسي ارشد ورودي دنامه مستخرج از پايانفرم تعيين نمره مقاله 

  ....................................... رياست محترم دانشكده 
  باسالم و احترام،

....... به شرح .......................... / خانمنام آقايه ......... ب........................نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ....مقاله مستخرج از پايانمستندات به پيوست  
جهت استحضار و ارزيابي شده است ، توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به آن امتياز تخصيص يافته  وذيل كه مورد پذيرش/چاپ قرار گرفته است 

  گردد. ارسال مياقدام مقتضي 
ـ تاريخ برگزاري جلسه قضاوت (در صورتي كه جلسه  نامه:عنوان پايان

  قضاوت برگزار شده است):
  

  شماره تماس دانشجو:

  استاد راهنما: نام 

  .................................. تاريخ و امضاء  نام و نام خانوادگي مدير گروه :                                                                                            
  

  : (اين قسمت مختص مقاالت چاپ شده در نشريات غير فارسي است) اصالت  مقاله در دانشكدهنظر نماينده بررسي كننده 
  واجد / فاقد اعتبارات  ISIبا گريد  1ـ مقاله رديف 1
  واجد / فاقد اعتبارات  ISIبا گريد  2ـ مقاله رديف 2
  واجد / فاقد اعتبارات ISIبا گريد  3ـ مقاله رديف 3
  ء................................تاريخ و امضا نام و نام خانوادگي نماينده:                                                                                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مديريت محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  باسالم و احترام، 
  جهت استحضار و اقدام مقتضي ارسال مي گردد.  ،اين دانشكدهدر  به پيوست مقاله دانشجوي نامبرده و امتياز تخصيص يافته 

  ................................ تاريخ و امضاء  نام و نام خانوادگي رئيس دانشكده:                                                                                                    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رياست محترم دانشكده  .........................
  باسالم و احترام،

              بررسي و با نمره  دانشگاه به لحاظ انطباق با مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي موضوع در دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه 
  موافقت شد. مراتب در صورتجلسه شوراي تحصيالت تكميلي مورخ ............................... قيد گرديد.                           به حروف 

  ............................ تاريخ و امضاء  يلي:نام و نام خانوادگي مدير تحصيالت تكم                                                                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدير محترم گروه ....................... 
  باسالم و احترام، 

  اعالم شده از دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه، صورت پذيرد. وفق نمره خواهشمند است اقدام مقتضي مبني بر ارسال نمره دانشجو به ادارة آموزش، 
  اريخ و امضاء ت................................  دانشكده:نام و نام خانوادگي رئيس                                                                                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باشد. * مقاالتي كه مغاير با مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي باشد قابل بررسي نمي

  نمايند. نيمسال پنجم از پايان نامه خود دفاع ميگيرد كه تا پايان مقاله به دانشجوياني تعلق مي * نمره

  امتياز  ذيرشپتاريخ چاپ/   نام نشريه/همايش عنوان مقاله  رديف
1        
2        
3        

   جمع امتياز قابل قبول (با توجه به جدول مصوبات شورا):

 


