
 

  (بخش شواهد عيني)١-٤فرم داوري مرحله اول موضوع ماده

 
    

  كد:  خانوادگي:نام و نام 

  امتياز  تعداد  شرح  عنوان

  
  

انتشار يافته هاي رساله در 
  مجالت

       امتياز ٩تا  ISIانتشار مقاله در مجالت نمايه شده در پايگاه 

انتشار مقاله در مجالت مصوب كميسيون نشريات وزارتين نمايه شده در 

 امتياز ٧تا   ISCپايگاه 

     

      امتياز ٥تا  Scopusانتشار مقاله در مجالت نمايه شده در پايگاه  

      امتياز ٣انتشار مقاله در مجالت نمايه شده در پايگاههاي معتبر بين المللي تا 

      جمع

  
  
  
  
  

ارائه ي يافته هاي مربوط به 
 رساله در كنفرانس ها

خارجي به ازاي هر مقاله ارايه و چاپ مقاله كامل در كنفرانسهاي بين الملل 

  امتياز ٢تا 

     

ارايه و چاپ مقاله كامل در كنفرانسهاي بين الملل داخلي به ازاي هر مقاله تا 

 امتياز ١

     

      امتياز ١ارايه و چاپ مقاله كامل در كنفرانسهاي ملي به ازاي هر مقاله تا 

خارجي به ازاي هر ارايه و چاپ چكيده مقاله در كنفرانسهاي بين الملل 

 امتياز ١مقاله تا 

     

ارايه و چاپ چكيده مقاله در كنفرانسهاي بين الملل داخلي به ازاي هر مقاله 

 . امتياز/٥تا 

     

      . امتياز/٥ارايه و چاپ چكيده مقاله در كنفرانسهاي ملي به ازاي هر مقاله تا 

      جمع

كسب رتبه در جشنواره 
 هاي علمي پژوهشي

كسب رتبه اول تا سوم در جشنواره علمي پژوهشي فارابي، دكتر كاردان 

  امتياز   ٤، ٧، ١٠درارتباط با موضوع رساله به ترتيب 

     

      جمع

چاپ كتاب مرتبط با يافته 
 هاي رساله

چاپ كتاب بوسيله انتشارات وابسته به دانشگاهها وانجمن هاي علمي 

  امتياز ١٠مصوب ازمحتواي رساله تا

     

      امتياز ٥چاپ كتاب بوسيله ساير انتشارات معتبر تا 

      جمع

      جمع كل

 مقاالتي كه صرفا از رساله دكتري استخراج شده باشد ارزيابي مي شود. -١تبصره 

  مجله ضرب مي شود.  IFباشد امتياز اختصاص يافته به مقاله در ميزان  ١باالتر از  IFدر صورتي كه مجله داراي  -٢تبصره 

مقاالتي كه نويسنده اول آن دانشجوي متقاضي باشد و وابستگي سازماني ان دانشگاه محل تحصيل درايران و نام استاد راهنما ذكر شده  -٣تبصره 

  باشد قابل امتيازدهي هستند.

  نيمي از امتياز مربوطه تعلق مي گيرد Letterبه مقاالت از نوع  -٤تبصره 

  مستنداتي است كه توسط متقاضي به همراه فرم درخواست شركت در جشنواره ارسال مي شوند. آخر(چاپ كتاب)مبناي امتيازدهي بخش   :٥ تبصره


