
 

 تعاليبسمه
 یهوشمند انرژ یها شبکه نهیدر زم برتر و رساله نامه انیپا انتخاب فرم امتیازدهی متقاضیان

 .................................................. دانشگاهدر  (□التدريس/حق□)رسمي (□/استاد□/دانشيار□/استاديار□)مربي اينجانب................................

 ( با عنوان زير را كه توسط دانشجوي تحت راهنمايي خود و□/رساله دكتري□ارشد يكارشناسنامه /پايان□نامه كارشناسيان)پاي

( انجام شده است با توجه به كسب امتياز □/استاد مشاور□استاد راهنماي دوم/□استاد راهنماي اول عنوان به........................................... )

به دبيرخانه انجمن علمي  «يهوشمند انرژ يها شبکه نهيدر زم برتر و رساله نامه انيپا انتخابنامه شيوه»...........، براي بررسي در چارچوب .....

 نمايم. هاي هوشمند انرژي پيشنهاد ميشبکه

 .......................................................................................................................................................................... نامه/رساله:عنوان پايان

 ...................(: .........................41/4/14تاريخ دفاع )فقط بعد از    .............................. ........................... دانشجو: ينام خانوادگنام و 

 مالحظات استاد راهنماامتياز از سوي  عنوان

 يک امتياز هر سال فعاليت .................................. يهوشمند انرژ هايشبکه يدر انجمن علم تيو فعال يهمکار

 نامه/رساله ميزان ارتباط محتواي پايان

 هوشمند يها شبکهبا موضوعات 
.................................. 

 صفر امتياز كمتر از پنجاه درصد

 پنج امتياز تا هفتاد و پنج درصد

 ده امتياز تا صد در صد

 تا ده امتياز  .................................. شده ارائهبديع و نوين  يها دهيا

 تا ده امتياز  .................................. ميزان كاربردي بودن موضوع و نتايج براي ايران در مقطع فعلي

 محصوالت كار:

 (تعداد درج شود)

 ISI                              مقاالت

 پژوهشي               -مقاالت علمي

 ترويجي               -مقاالت علمي

        المللي    كنفرانسي بينمقاالت 

                  كنفرانسي مليمقاالت 

.................................. 

 امتياز هفتتا  ISIهر مقاله 

 امتياز چهارتا  پژوهشي-هر مقاله علمي

 امتياز دوتا  ترويجي-هر مقاله علمي

 امتياز دوتا  المللي بين يهر مقاله كنفرانس

 امتياز يکتا  ملي يهر مقاله كنفرانس

 معتبر هاي جشنواره يا مسابقات در مقام كسب
 

 (تعداد درج شود)

                        المللي    بين

 ملي                                 

.................................. 

 المللي هر مسابقه يا جشنواره بين

 هفت امتياز مقام اول

 پنج امتياز مقام دوم

 امتياز سه مقام سوم

 ه مليهر مسابقه يا جشنوار

 امتيازپنج  مقام اول

 امتيازسه  مقام دوم

 امتياز يک مقام سوم

 تا هفت امتياز هر طرح .................................. /رسالهنامه انيمرتبط با موضوع پا يو فناور يپژوهش هايمشاركت در طرح

 تا ده امتياز هر اختراع .................................. الحص يمراجع ذ ديي/رساله و مورد تأنامه انيثبت اختراع مرتبط با پا

 تا ده امتياز كارشناسي نامه پايانبراي  صرفاً .................................. سازي توسط دانشجومحتواي مبتني بر كار آزمايشگاهي و يا شبيه

 نامه پايانمناسب بودن شکل ظاهري 

 ، مراجع(ها جدولو  ها شکل ،يپرداز صفحه، يبند فصل)
 تا ده امتياز كارشناسي نامه پايانبراي  صرفاً ..................................

 .................................. نامه در كارنامه دانشجوبراي پايان شده ثبتنمره 

 صفر امتياز 41كمتر از 

 دو امتياز 41تا 

 چهار امتياز 41تا 

 شش امتياز 02تا 

 :خانوادگی استاد راهنما، تاریخ و امضاءنام و نام             


