بسمه تعالی

دانشکده معماری و هنر
تحصیالت تکمیلی

«گواهی ارائهی مقاله»
مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده________________
با سالم،
بدینوسیله گواهی میشود که مقاالت زیر ،از پایاننامهی کارشناسی ارشد خانم/آقای____________________دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته___________گرایش__________با عنوان_______________________________________________به
راهنمایی و نظارت اینجانب_________________استاد راهنمای دانشجوی فوق ،استخراج شده و مورد تأیید اینجانب است.1
ردیف

عنوان

نام مجله یا همایش

وضعیت

2

نوع مقاله

3

خواهشمند است در خصوص لحاظ نمودن نمرهی مقاله در ارزشیابی پایاننامهی دانشجو ،اقدام الزم مبذول نمایید.
استاد راهنما_______________________امضا_____________________تاریخ___________.

شورای محترم داوری

با سالم و احترام،
نظر به تأیید مقاالت ارائه شده توسط استاد محترم راهنما ،خواهشمند است نسبت به ثبت نمرهی مقاله ،با توجه به بارمبندی مندرج در برگهی ارزشیابی ،اقدام
فرمایید .نظر به آن که حداکثر بارم برای هر نوع مقاله ،توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه کنترل شده و در صورت بروز مغایرت ،فرآیند فارغالتحصیلی
دانشجو تا رفع اشکال متوقف میشود؛ تقاضا دارد در سقف نمرهی هر نوع مقاله (بر اساس جدول مندرج در فرم ارزشیابی پایاننامه) دقت کافی مبذول فرمایید.
همچنین ،دقت فرمایید که نمرهی مقاله ،وابسته به تحقق شروط زیر است:

.1

وابستگی استاد راهنما و دانشجو به دانشگاه گیالن ،در آن قید شده باشد.

.2

نام استاد راهنما در مقاله ذکر شده باشد (تقدم و تأخر آن ،اهمیتی ندارد).

.3

برگزارکنندهی اصلی همایشهای ملی و بینالمللی ،نهاد دانشگاهی باشد .به مقاالت ارائه شده در همایشها و سمینارهایی که توسط نهادهای غیر
دانشگاهی (هرچند با مشارکت دانشگاهها) برگزار میشوند؛ امتیازی تعلق نمیگیرد.

.4

مقاله ،مستخرج از پایاننامهی دانشجو باشد.

در صورت ابهام ،لطفاً موارد را به اینجانب یا کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع دهید.
با تقدیم احترام مجدد
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده معماری و هنر___________________امضا__________________تاریخ____________.

1

لطفاً ،در خصوص مقاالت چاپ شده ،اصل و کپی مقاله و در خصوص مقاالت پذیرش شده ،اصل و کپی گواهی پذیرش مقاله و یک نسخه از اصل مقاله را به این برگه ضمیمه
نمایید .اصل مقاالت و گواهی پذیرش ،پس از رؤیت ،بازگردانده میشود .نمرهی مقاله ،تنها به مقاالتی تعلق میگیرد که تمامی موارد خواسته شده را ارائه کرده باشند.
2
لطفا یکی از این موارد را ثبت کنید :چاپ /ارائه /پوستر /پذیرش (برای چاپ /ارائه /پوستر)
3
لطفاً یکی از این موارد را ثبت کنید :پژوهشی /ترویجی /همایش بینالمللی /همایش ملی /همایش داخل دانشگاه /غیره.

