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  كفايت علمي رساله      
  انتشار مقاالت          

پژوهشي يا نمايه شده در پايگاه -دفاع، يك مقاله چاپ شده (يا دو مقاله پذيرفته شده) برگرفته از رساله را در نشريات علميدانشجو موظف است پيش از برگزاري جلسه پيش از آن در شيوه نامه: 2و 1و تبصره هاي  11ماده 
ISI  وScopus  گردد. با تأئيد معاون ارسال  7هشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه براي تأئيد و تعيين نوع نمايه آن بر اساس كاربرگ شماره و از طريق معاونت پژو تاييدارائه نمايد. اين مقاالت بايد ابتدا از سوي استاد/استادان راهنما

  گردد. دفاع به معاون پژوهشي دانشكده و سپس معاون آموزشي دانشكده ارسال ميپژوهشي دانشگاه مراتب براي صدور مجوز پيش
  تنها مقاالتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد. – 1تبصره

  دفاع الزامي است.براي برگزاري جلسه پيش 11و تأئيد مقاالت ماده  9ها و سمينارهاي ماده ارائه گزارش -2تبصره 

  شيوه نامه است 14اين ستون تنها براي مقاالتي است كه اضافه بر مقاله اصلي مربوط به مجوز دفاع مي باشد و تنها براي يك نمره موضوع ماده **

  گواهي پذيرش پيوست شود.***

  پيوست شود. كل مقاله صفحات حقوقي مجله و ****

  :امضاء تاريخ و                                   صحت مطالب جدول باال و همچنين صحت برگرفته شدن مقاالت از رساله مورد تاييد است.                نام  و نام خانوادگي :             تاييد استاد راهنما:. 1
   :گاهتاييد معاون پژوهشي دانش-2 

                                                             تاييد نيست           مورد تاييد استپژوهشي دانشگاه  تمعاونهاياز نظر مالكو همچنين  ، تحيقيقات و فناوريز نظر وزارت علوممقاالت باال از لحاظ نمايه مورد نظر و اعتبار مجله ا
  : امضاءوو تاريخ                                       نام  و نام خانوادگي:                                                                                                                                                                                                     

  ارسال نمايد.و نسخه ديگر را براي درج در پرونده دانشجو به معاون آموزشي دانشكده  خه را براي معاونت پژوهشي دانشكدهيك نس گاهتوجه: معاون  پژوهشي دانش

 :نام و نام خانوادگي و امضاء تحويل گيرنده در اداره آموزش
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