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  -------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان مقاله:  -1

 --------------:)PISSN(نشریه  المللیشماره بین      -------------------------------------------------------------عنوان نشریه: 

  /    /  :      /    /               تاریخ انتشار مقاله: :    تاریخ ارسال مقاله:      /    /                تاریخ پذیرش مقاله          شده  چاپ شده   پذیرش وضعیت انتشار: 

   JCR (Q--)               ------نمایه تخصصی معتبر ,)Emerging(بجز  Scopus  WOS ,پژوهشی معتبر داخلی         علمی  کیفیت نشریه:     

 هاي نامعتبرعدم درج مقاله در نشریه 

 دانشجو به عنوان نویسنده اول مقاله  

 استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله  

 نشانی صحیح نویسندگان مقاله  

 عدم درج دو نشانی براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  

 تطابق نویسندگان مقاله با پیشنهاده  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان مقاله:  -2

 --------------:)PISSN(نشریه  المللیشماره بین      -------------------------------------------------------------عنوان نشریه: 

  /    /  تاریخ انتشار مقاله: :               :      /    /    تاریخ ارسال مقاله:      /    /                تاریخ پذیرش مقاله          شده  چاپ شده   پذیرش وضعیت انتشار: 

  JCR (Q--)               ------نمایه تخصصی معتبر ,)Emerging(بجز  Scopus  WOS ,پژوهشی معتبر داخلی         علمی  کیفیت نشریه:     

 هاي نامعتبرعدم درج مقاله در نشریه 

 دانشجو به عنوان نویسنده اول مقاله  

 استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله  

 نشانی صحیح نویسندگان مقاله  

 عدم درج دو نشانی براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  

 تطابق نویسندگان مقاله با پیشنهاده  

 
  نمره مقاله(ها)ي فوق به شرح ذیل می باشد: ،دهی به دستاوردهاي رسالهبه استناد دستورالعمل نمره

    :دونمره مقاله ردیف   :یکنمره مقاله ردیف 

  ---------------- :کارشناس پژوهش و فناوري دانشکده

  امضا و تاریخ

  ---------------- :عاون پژوهش و فناوري دانشکدهممعاون/ 

  امضا و تاریخ
 

 

 
 (به وکالت از هیات داوران) تاییدیه داور داخلی

درصدي با  ----و با توجه به میزان همپوشانی  باشدمورد تایید اینجانب میردیف دو       ردیف یک              اصالت و مستخرج از رساله بودن مقاله(ها)ي

  باشد. می -----هاي قبلی نمره نهایی مقاله

  

 

 

  تاییدیه نماینده تحصیالت تکمیلی

  جلسه دفاع رساله دانشجو درج گردید.نمره مذکور در کاربرگ ارزشیابی و صورت
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  امضا و تاریخ
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  امضا و تاریخ

  استفاده از فرصت شش ماهه براي ارائه مقاله(ها)ي مستخرج از رساله

  ه(ها)دهی به مقالنمره
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