فرم تایید مقاله جهت دفاع دانشجویان دکتری تخصصی
اطالعات مربوط به رساله دکتری
احتراماً ،اینجانب خانم/آقای  ........................................................دانشجوی رشته  .....................................................ورودی  ....................به شماره دانشجویی
 ............................................مقاله زیر را از رساله دکتری استخراج و در مجله معتبر مندرج در این فرم با شرایط زیر به چاپ رسیده یا مورد پذیرش رسمی و قطعی
قرار گرفته است.
عنوان رساله (به فارسی /انگلیسی):

تاریخ دفاع دانشجو:

تاریخ تصویب پروپوزال:

اطالعات مربوط به مقاله
عنوان مقاله (به فارسی):
عنوان مقاله (به انگلیسی):
عنوان مجله:

درجه علمی مجله (تخصصی رشته تحصیلی):
 ،ISIبه شماره  ......................... ISSNکه ضریب تاثیر آن  ..........................میباشد.
سایر درجات (رشته های علوم انسانی) به شماره ..................... ISSN
علمی پژوهشی وزارتین به شماره  ......................... ISSNکه ضریب تاثیر آن  ..........................میباشد.
در صفحات  ...............تا  ...............در شماره ( ..................... )Numberجلد( ......................... )Volumeسال  ................به چاپ رسیده است.
دارای پذیرش چاپ معتبر ،رسمی و قطعی به تاریخ  .................................و شماره  ................................................میباشد.
این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل و تایید شود.
بدینوسیله مقاله فوق الذکر در مجله معتبر مندرج در این فرم با شرایط زیر به چاپ رسیده یا مورد پذیرش رسمی و قطعی قرار گرفته است و صدور مجوز دفاع برای
ایشان مورد تایید میباشد.
مقاله مستخرج از رساله دکتری است.

مجله در حوزه تخصصی رشته است.
با آدرس مکاتباتی زیر به چاپ رسیده است.
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ترتیب اسامی نویسندگان ( -1نام دانشجو اول  -2استاد راهنما  -3استاد مشاور) رعایت شده است.
ارسال مقاله توسط استاد راهنما انجام شود و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) استاد راهنما میباشد.

م دارک پیوست توسط استاد راهنما ،مدیر گروه ،معاون پژوهشی دانشکده امضاء شده است که به منزله اصالت مدارک میباشد.
سمت

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

سمت

استاد راهنما1

مدیر پژوهشی دانشکده

استاد راهنما2

معاونت پژوهشی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

مدیر گروه

پیوست -1 :اصل و کپی مقاله (تایید شده با امضاء استاد راهنما /مدیرگروه)

 -2اصل و کپی گواهی پذیرش (تایید شده با امضاءاستاد راهنما /مدیرگروه)

