
 

 

 

 
 

     » گواهی ارائه مقاله«

 

 مؤسسه  معاونت محترم پژوهش وفناوری

 سالم با

 ....................................اسضذ سضتِ کاسضٌاسی داًطجَی ........................................آلای/خاًن اسضذ کاسضٌاسی ی ًاهِ پایاى صیش، اص هماالت کِ ضَد هی گَاّی ٍسیلِ بذیي

ٍ ًظاست  یبِ ساٌّوای .....................................................................................................................................................................................................................باػٌَاى ...........................................گشایص

 . 1است ایٌجاًب تأییذ هَسد ٍ ضذُ فَق، استخشاج داًطجَی ساٌّوای استاد ....................................................ایٌجاًب

 3مقاله نوع 2وضعیت همایش یا مجله نام عنوان ردیف

     

     

     

     

 .ًواییذ هبزٍل الصم الذام داًطجَ، ی ًاهِ پایاى یابی اسصش دس همالِ ی ًوشُ ًوَدى لحاظ خصَظ دس است خَاّطوٌذ

 

 .....................تاریخ .........................امضا ................................راهنما استاد

 

 داوری محترم شورای

 احتشام ٍ سالم با

 الذام اسصضیابی، ی بشگِ دس هٌذسج بٌذی باسم بِ تَجِ با همالِ، ی ًوشُ ثبت بِ ًسبت است خَاّطوٌذ ساٌّوا، هحتشم استاد تَسط ضذُ اسائِ هماالت تأییذ بِ ًظش
 سفغ تا داًطجَ التحصیلی فاسؽ فشآیٌذ هغایشت، بشٍص صَست دس ٍ ضذُ کٌتشل هإسسِ تکویلی تحصیالت تَسط همالِ، ًَع ّش بشای باسم حذاکثش کِ آى بِ ًظش .فشهاییذ
 دلت ّوچٌیي، .فشهاییذ هبزٍل کافی دلت)ًاهِ پایاى اسصضیابی فشم دس هٌذسج جذٍل اساس بش( همالِ ًَع ّش ی ًوشُ سمف دس داسد تماضا ضَد؛ هی هتَلف اضکال
 :است صیش ضشٍط تحمك بِ ٍابستِ همالِ، ی ًوشُ کِ فشهاییذ

 .باضذ ضذُ لیذ آى دس بِ هإسسِ، داًطجَ ٍ ساٌّوا استاد ٍابستگی .1

 .)ًذاسد اّویتی آى، تأخش ٍ تمذم(باضذ ضذُ رکش همالِ دس ساٌّوا استاد ًام .2

 غیش ًْادّای تَسط کِ سویٌاسّایی ٍ ّا ّوایص دس ضذُ اسائِ هماالت بِ .باضذ داًطگاّی ًْاد الوللی، بیي ٍ هلی ّای ّوایص اصلی ی بشگضاسکٌٌذُ .3

 .گیشد ًوی تؼلك اهتیاصی بشگضاس هی ضًَذ؛)داًطگاّْا هطاسکت با ّشچٌذ( داًطگاّی

 .باضذ داًطجَ ی ًاهِ پایاى اص هستخشج همالِ،.4

 .دّیذ اطالع تکویلی هإسسِ تحصیالت کاسضٌاس یا ایٌجاًب بِ سا هَاسد لطفاً ابْام، صَست دس

 هجذد احتشام تمذین با
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 .ضویوِ ًواییذ بشگِ ایي بِ سا همالِ اصل اص ًسخِ یک ٍ همالِ پزیشش گَاّی کپی ٍ ضذُ،اصل پزیشش هماالت خصَظ دس ٍ همالِ کپی ٍ ضذُ،اصل چاپ هماالت خصَظ لطفاً،دس 1

 .باضٌذ کشدُ اسائِ سا ضذُ خَاستِ هَاسد تواهی کِ گیشد هی تؼلك هماالتی بِ همالِ،تٌْا ی ًوشُ .ضَد هی سؤیت،باصگشداًذُ اص پزیشش،پس گَاّی ٍ هماالت اصل
 )پَستش /اسائِ /چاپ بشای(پزیشش /پَستش /اسائِ /چاپ :کٌیذ ثبت سا هَاسد ایي اص یکی لطفا 2

 .غیشُ /داًطگاُ داخل ّوایص /هلی ّوایص /الوللی بیي ّوایص /تشٍیجی /پژٍّطی :کٌیذ ثبت سا هَاسد ایي اص یکی لطفاً 3

 5فرم شماره  


