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)با ارائه مقاله(برگه ارزيابي جامع دكتري   

 

 

  :استاد محترم راهنما

بين الملل دانشگاه با  پرديس..........................     دانشجوي رشته ـ گرايش  ................................ اينجانب با سالم، 

  :يك مقاله با عنوان ضمن ارائه ........................شماره دانشجويي 

....................................................................  

چـاپ گرديـده و داراي مشخصـات مصـوب شـوراي      / پذيرفتـه .........      ...........................................       پژوهشـي  –كه در مجله علمي 

  .ضمنا مدارك مربوطه پيوست مي باشد .باشم ل است، متقاضي ارزيابي جامع دكتري ميتحصيالت تكميلي دانشگاه به شرح ذي

  .موضوع مقاله در گرايش تحصيلي دانشجو باشد •

 .بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد باشد پرديسنشاني دانشجو در مقاله،  •

 .به مجله در دوره دكتري باشد مقاله بايد حاصل فعاليت پژوهشي دانشجو در دوره دكتري بوده و تاريخ ارسال مقاله •

مقاله به طور انفرادي يا با همكاري حداقل يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد يا استاد راهنماي  •

ساير همكاران مي توانند از . نگارش يافته باشد) دانشجويان ديگر و نه با همكاري(وي در دانشگاه فردوسي مشهد  

 .ت آموزشي يا پژوهشي ديگر باشنددانشگاهها، مراكز و موسسا

 .دانشجو بايد نويسنده اول يا نويسنده مسؤول مقاله باشد •

-استفاده از چند مقاله به عنوان جايگزين يك مقاله علمي. براي معافيت فقط يك مقاله در نظر گرفته مي شود •

 .پژوهشي معتبر براي معافيت از ارزيابي جامع مجاز نيست

و كيفيت علمي مقاله، در چارچوب مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه، فقط كميته مرجع بررسي شرايط فوق (

  .)بين الملل دانشگاه مي باشد پرديستخصصي  مربوطه 

  :تاريخ و امضاء                                                               :نام و نام خانوادگي دانشجو

    

  .................................مدير محترم گروه 

  .با سالم، ضمن تاييد مراتب فوق الذكر، خواهشمند است دستور اقدام الزم مبذول فرماييد

  :تاريخ و امضاء                         :استاد راهنما

  

  :انشگاهبين الملل د پرديس...............................      محترم كميته تخصصي  رئيس

  .   الذكر خواهشمند است دستور فرماييد اقدام الزم معمول نمايندموارد فوق با سالم، ضمن تاييد 

 :تاريخ و امضاء..............................:                                                     مدير گروه 

 

 

 



 

  

  : بين الملل دانشگاه پرديسمحترم  معاون

بين الملل دانشگاه مطـرح و بـا توجـه بـه ضـوابط       پرديس.................   كميته تخصصي  ........................... ق در جلسه مورخ درخواست فو

                     .                         لذا خواهشمند است دستور فرماييداقدام الزم معمول نمايند .مربوطه، قبولي نامبرده در ارزيابي جامع به تصويب رسيد

  :تاريخ و امضاء                      :           بين الملل دانشگاه پرديس.............................     كميته تخصصي رئيس 

  

  

  اداره آموزش پرديس

  .با سالم، مقتضي است برابر ضوابط اقدام الزم معمول نماييد

 :تاريخ و امضاء                                                             :       معاون پرديس بين الملل دانشگاه

  


