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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: 

  CR (QJ-- (               ------نمایه تخصصی معتبر ,)Emerging(بجز  Scopus  , *WOSپژوهشی 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: 

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

  CR (QJ-- (               ------نمایه تخصصی معتبر ,)Emerging(بجز  Scopus  , *WOSپژوهشی 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:  -3

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

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

  CR (QJ-- (               ------نمایه تخصصی معتبر ,)Emerging(بجز  Scopus  , *WOSپژوهشی 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  

  
  

  

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

  امضا و تاریخ

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

  امضا و تاریخ

 

  ي مستخرج از رساله دکتري(ها)همقال اعتبارسنجی

  6کاربرگ شماره 

    00شماره بازنگري:     F-R231-01/06کاربرگ:  کد
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