
 دکتری جهت صدور مجوز دفاع ةأییدیه مقاله مستخرج از رسالت        
 

 :تأییدیه آموزش دانشکده -1

 شماره دانشجویی: : دانشجو نام  و نام خانوادگی

 گرایش:  رشته:  ورودی نیمسال        سال تحصیلی

 □سهمیه استعداد درخشان            □سهمیه مربیان     □المللی های بین پردیس     □انتقالی   □بورسیه    □شبانه    □نوع پذیرش:  روزانه

 عنوان رساله: 
 

 تاریخ تصویب موضوع رساله در شورای دانشکده: 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم:  نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول :

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:  نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:

 تاریخ و امضاء :                                                                                   : معاون آموزشی دانشکدهنام و نام خانوادگی 

 : آموزشی تأییدیه استاد راهنما و مدیر گروه -2

 (: 1ست عنوان مقاله اول مستخرج از رساله )پیو
 

نوع 
 مقاله:

 دارای نسخه چاپ شده در فصلنامه/ مجله ................................شماره ...............سال .............

  دارای گواهی چاپ از فصلنامه ............................

 نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: 

 (: 2عنوان مقاله دوم مستخرج از رساله ) پیوست 
 

نوع 
 مقاله:

 دارای نسخه چاپ شده در فصلنامه / مجله ................................شماره ...............سال .............

  دارای گواهی چاپ از فصلنامه ............................

 نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب درج در مقاله : 

 تاریخ پیشنهادی جهت انجام دفاع: 

 اشد.ب / استادان راهنما و مدیر گروه الزامی میو تایید آن توسط استاد  2و  1های  بر روی پیوست "یید استأاین مقاله مستخرج از پایان نامه و مورد ت "ة* درج جمل

 اول:استاد راهنمای 

 

 تاریخ و امضاء:

 استاد راهنمای دوم:

 

 تاریخ و امضاء :

 :آموزشی مدیر گروه

 

 تاریخ و امضاء :

 :مدیر امور پژوهشی دانشگاهتأییدیه  -3

 □/ نمی باشد □ی باشد م JCR  نمایه شده در ISIداخل یا  علمی پژوهشی ،از نظر اعتبارشرط دفاع رساله  ةشد چاپ مقاله 1
 □/ قید نشده است  □نام استاد راهنما در مقاله اول قید شده است  2
 □/ قید نشده است □به طور صحیح قید شده است  ایالمنام دانشگاه  3
 □/ نمی باشد □باشد  یید میأها، کلیه موارد آموزشی بررسی و مورد ت با توجه به پیوست 4

 

 تاریخ و امضاء                                                                                      دانشگاه: امور پژوهشیمدیر معاون  نام و نام خانوادگی مدیر/

 توجه: تمام متن مقاله مستخرج از رساله بایستی پیوست فرم باشد.
 


