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 ..................................................................................... تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                                           
 نکات:

 الزامی است.  امه پذیرش قطعی مقاالت پذیرش شده  با تایید استاد راهنماضمیمه کردن صفحه اول مقاالت چاپ شده و ن -
 سی نخواهد شد. رای برت هی  مقالهمجال)شماره شابک(  ISSNبدون اعالم  -
 د.ناشتنها مقاالت چاپ شده مجالتی قابل قبول است که از کیفیت و شرایط الزم مطابق با شیوه نامه تحصیالت تکمیلی دانشگاه برخوردار ب -
نمای های موجود در تارو فایلThompson Reutersو پایگاه داده  Web Of Scienceبراساس سایت  (Q4تا  Q1) بودن و کیفیت مجله ISIتشخیص  -

 شود.معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می
 بایست در لیست مقاالت معتبر وزارت علوم قابل رویت باشد.مقاالت می -
 جزء هینشر اشند یاتنها یک مقاله از مقاالت چاپ شده در مجالتی که استاد / استادان راهنمای دانشجو سردبیر، مدیرمسئول، یا عضو هیأت تحریریه آن مجالت ب-

 حصیالت تکمیلی دانشگاه قابل قبول است.با تایید شورای پردیس / دانشکده مستقل و شورای ت باشد یزد دانشگاه انتشارات

 باشد.  ت چاپ یا پذیرش شده در مجالت( مقاالCorresponding Authorد نویسنده مسئول )یاستاد راهنما با-
 

 :راهنما نام استاد)ان(
 
 

 :/ مدیرگروهنام رئیس بخش
 
 

نام معاون پژوهشی 
 دانشکده:

 

 دانشکده مستقل:/ نام و نام خانوادگی کارشناس پردیس
 

 االت مطابق با مصوبات مق
دانشگاه بررسی گردیده و مورد 

 تایید است.
 

 تاریخ و امضاء:

  مقاالت مطابق با
مصوبات دانشگاه مورد تایید 

 باشد.می
 

 تاریخ و امضاء:

  مقاالت مطابق با
مصوبات دانشگاه مورد 

 باشد.تایید می
 
 تاریخ و امضاء: 

 یلی یا به دلیل مغایرت با شیوه نامه تحصیالت تکم
نقص در تکمیل کاربرگ مربوط با برگزاری پیش دفاع 

 گردد.مخالفت می
 باشد و برگزاری کلیه مستندات کنترل و کامل می

ثبت و بارگزاری در سیستم ) .مانع استپیش دفاع بال
 تاریخ و امضاء:                        گلستان(

 

 اقدام اطالع و ارجاع به معاون دانشکده جهت -
 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت استحضارهمراه مستندات به ونوشت به ر -


