
  تعالی باسمه
  مجله و سندهینو تخصص با مقاله مطالب ارتباط تأیید فرم
  مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه-مقاله یقیتشو افتیدر جهت

                                       :ییدانشجو/ی شماره پرسنل                                           :)دانشجو/استاد( ی متقاضینام و نام خانوادگ
  

  ):ییان نامه دانشجویدر مورد مقاالت مستخرج از پا (راهنما) دیاسات(  استادینام و نام خانوادگ
  ):ییان نامه دانشجویدر مورد مقاالت مستخرج از پا( دانشجو ینام و نام خانوادگ

  ):ییان نامه دانشجویدر مورد مقاالت مستخرج از پا (ییان نامه دانشجویعنوان پا
  
 
  :ISSN عنوان کامل مجله و شماره -
 
  : عنوان کامل مقاله-
 
 :   شخصات مقاله در مجله م-

 . به چاپ رسیده است  ………  سال.............. (Volume)جلد  ............. (Number) در شماره   …………  تا …….……  در صفحات
  :ه شدنینوع مجله و محل نما-

 ن ید وزارتیی مورد تایجی تروی علم     -ن،               جید وزارتیی مورد تای پژوهشی علم     -،              ب   ISI     -الف
    ISIر ی غین المللی معتبر ب      -  ،              هISC        -د

 : شودیه میر نمای زی اطالعاتیگاه هایپا/ گاهی باشد مشخص شود در کدام پایم  ISIر ی غین المللیکه مجله معتبر بیدر صورت-
Scopus , Springer , Elsevier , Wiley , Pubmed , Medline , CABi , OVID , SAGE , 

                                                                                                                     ):ذکر شوند(گاه ها یر پایسا
  
   .........................گروه محترم ریمد
  با مقاله قیتشو افتیدر یمتقاض ..................... رشته دانشجو/سیالتدر حق/یعلم اتیه عضو ............................................ نجانبیا احترام، و سالم با

      …  شماره مجوز شورا تحقيقات مستقل     مازاد بر موظفي طرح پژوهشي      پاياننامه دانشجويي   از شده برگرفته که فوق مشخصات
  .باشد یم نجانبیا تخصص با مرتبط فوق مقاله مطالب که مینما یم اعالم ، است

  تاریخ و یمتقاض امضاء                                                                                                  
   ............................دانشکده یپژوهش محترم ریمد
 با تخصص نوینده ارتباط فوق مشخصات با مقاله که گرددیم اعالم لهینوسیبد ، ...........................گروه یتخصص یبررس به توجه با احتراما سالم، با

   .       میباشد         نمی باشد  داشته   نداشته و مورد تایید گروه 
  ...................................................................................................................................: حاتیتوض

                         :تاریخ و امضاء:                                  گروه مدیر                                                                                          

  دانشگاه یفناور و پژوهش محترم کل ریمد
  فیظر دکتر یآقا جناب

 یمقتض اقدام دستور است خواهشمند فوق، مقاله با سندهینو تخصص با ارتباط در ............................... گروه یتخصص نظر به توجه با احتراما سالم، با
  ..دییفرما صادر
  ...................................................................................................................................: حاتیتوض

  :تاریخ و امضاء:                                  دانشکده یپژوهش مدیر                                                                            
  دانشگاه یفناور و پژوهش کل ریمد یینها نظر

   .       موافقت نمیشود         موافقت میشود فوق مشخصات با مقاله به یقیتشو حق پرداخت بامحترم پژوهشی کارشناس 
  :                                                                                              موافقت عدم علت

:                         تاریخ و امضاء:                             دانشگاه فناوری و پژوهش کل مدیر                                                                    

  :اتوماسیون شماره
 :تاریخ


