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 تسمٍ تعالی

 

 (1فرم ارزشیببی پبیبن وبمٍ کبرشىبسی ارشذ )فرم شمبرٌ 

 شًد.()ایه فرم تًسط َر یک از اعضبی َیئت دايران تکمیل می     تحصیالت تکمیلی

 

 

 وام ي وام خاوًادگی داوطجً: ضمارٌ داوطجًیی:

 تاریخ جلسٍ دفاع: تعذاد ياحذ پایان وامٍ:

 عىًان پایان وامٍ:
 

 
 

 

وبمٍپبیبن جذيل ارزیببی  

( 11ومرٌ )از   ردیف عىًان 

 

(1سمیىبر )ضریب   

 کیفیت ارائٍ، پاسخگًیی تٍ سًاالت، مزاعات ضًاتط، تسلط ي اعتماد تٍ وفس
1 

 

(1)ضریب  وگبرش  

  پیطیىٍ پژيَص، رسائی، تىاسة مطالة، مزاعات ضًاتط وًضتاری
2 

 

(3)ضریب  تحقیق  

گیزیوًآيری، خًد اتکائی، پطتکار، وحًٌ ویل تٍ اَذاف، ريش تحقیق، وحًٌ تحث ي وتیجٍ  
3 

(11از ومرٌ کل )   
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 جذيل ارزیببی سًابق پژيَشی ي عملی

 دايران خًاَد بًد.( َیئتبًدٌ ي تعییه ومزٌ تعلق گزفتٍ بز اسبس وظز  "سقف ومزٌ")ومزات تعییه شدٌ بزای َز یک اس بىدَب 

 تحًیل دادٌ شًد.( ٌبگشواد تحصیالت تکمیلی ٌرادا )کلیٍ مستىدات ارائٍ شدٌ ببید بٍ َمزاٌ ایه فزم بٍ

 التحصیلی بٍ داوشگبٌ ارائٍ ومبید.(فبرغ را قبل اس مزاحل چبپ شدٌ )چىبوچٍ پذیزش مقبلٍ ارائٍ شًد داوشجً ببید مقبلٍ

)یب شمبرٌ مقبلٍ( عىًان ومرٌ  بىذ 

 
 

 :  وبمٍ() ارائٍ مقبلٍ مرتبط بب پبیبن مجالت )الف(

   ومزٌ 2تا  حذاکثز َای معتثز دیگز، علمی پژيَطی ي یا ومایISI ،ISCٍ( چاج یا پذیزش َز مقالٍ 1

 ومزٌ 1تا  حذاکثز مقالٍ در مجالت تزيیجی مًرد تائیذ يسارت علًم، تحقیقات ي فىايری( چاج یا پذیزش َز 2

مثثت  revisionوامٍ تا ارائٍ اصل مقالٍ ي داضته مذرک معتثز مثىی تز داضته ( ارسال مقالٍ مزتثط تا پایان3

المللی ستان تیه َای معتثز دیگز تٍ، علمی پژيَطی ي یا ومایISI ،ISCٍاس دايران مجلٍ تزای مجالت 

 ومزٌ 7/0تا  حذاکثز ي تٍ ستان فارسی ومزٌ 57/0حذاکثز تا )اوگلیسی، فزاوسًی ي عزتی( 

 

 

 :  وبمٍ() ارائٍ مقبلٍ مرتبط بب پبیبنَبَمبیش )ب(

ي ارائٍ چکیذٌ  ومزٌ 1تا  حذاکثز المللیَای تیه ( ارائٍ مقالٍ یا ارائٍ پذیزش مقالٍ تطًر کامل در َمایص1

 ومزٌ 7/0تا حذاکثز   مقالٍ

ي چاج چکیذٌ ومزٌ  57/0تا حذاکثز َای ملی ي الشاماً َمزاٌ تا چاج مقالٍ کامل ( ارائٍ مقالٍ در َمایص2

 ومزٌ 7/0تا  حذاکثز مقالٍ

ي چاج  ٌومز 7/0تا  حذاکثز ای، استاوی یا داوطجًیی تا چاج مقالٍ کاملَای مىطقٍ( ارائٍ مقالٍ در َمایص3

 .ومزٌ 72/0تا  حذاکثز چکیذٌ مقالٍ

 

 

 : حمبیت مبلی )ج(

 ومزٌ 1 میلیًن ریال تا ارائٍ قزارداد  یکصذ ي پىجاٌ( قزارداد مالی یک دستگاٌ اجزایی تا داوطگاٌ تٍ اساء َز 1

وامٍ )تا ارائٍ تائیذیٍ اس دستگاٌ اجزایی( تذين عقذ قزارداد تا داوطگاٌ تٍ ( حمایت مالی یک دستگاٌ اس پایان2

 ومزٌ 7/0  یکصذ ي پىجاٌ میلیًن ریالاساء َز 

وامٍ جشئی اس یک قزارداد پژيَطی تزين داوطگاَی ي یا راَثزدی تا داوطگاٌ تاضذ، وامٍ ( چىاوچٍ پایان3

 مالک عمل خًاَذ تًد. 1-مجزی طزح مثىی تز وسثت مطارکت تا تًجٍ تٍ تىذ ج

  
 کبر عملی مىجر بٍ سبخت محصًل : )د(

 ومزٌ 2( کار عملی مىجز تٍ ساخت محصًلی کٍ در اختیار داوطگاٌ قزار گیزد 1

  

 : جشىًارٌي ومبیشگبٌ  )ي(

ي کسة مقام در   ومزٌ 1تا  حذاکثز َای َىزی تا ارائٍ گًاَی ضزکت َا ي ديساالوٍ( ضزکت در جطىًار1ٌ 

  ومزٌ 2 تا حذاکثز َای َىزی تا ارائٍ مستىذات معتثزَا ي ديساالوٍجطىًارٌ

علًم،  يسارت ي یا سیز وظز يسارت فزَىگ ي ارضاد اسالمی وامٍمزتثط تا پایان ( تزگشاری ومایطگاٌ اوفزادی2

 ومزٌ 1تا  حذاکثزتا ارائٍ مستىذات َز ومایطگاٌ  تحقیقات ي فىايری

(2ومرٌ کل )از    

 

:    (20)اس ومرٌ وُبیی   

 مشخصبت عضً َیئت دايران:

 عضً َیات علمی داوطگاٌ:   وام ي وام خاوًادگی:  داير داخلی / خارجی 

 تاریخ:

 امضاء


