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 ارائه مقاله جایگزین آزمون جامع دکتری فرم
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 ترویجی باشد.  -پژوهشی و یا دو مقاله علمی -تواند یک مقاله علمیمقاله جایگزین می .1

 دروس رشته مقطع دکتری دانشجو باشد.محتوای بایست مرتبط با موضوع مقاله جایگزین می .2

 ه قرآن و حدیث در آن تصریح  شده باشد.و انتساب دانشجوی نویسنده به دانشگا تألیف ،دانشجویی دکتری بایست در دورهمقاله جایگزین می .3

 بایست مقاله جایگزین در آنها به چاپ رسیده باشد.صرف ارائه تأییدیه پذیرش از سوی مجالت وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی کافی نیست و می .4

 باشد.ه تأیید مدیر گروه مربوطه میتأیید سطح علمی و قبول آن به عنوان مقاله جایگزین آزمون جامع، مشروط بپس از ارائه تأییدیه پذیرش مقاله،  .5

  شود.، که توسط مدیر گروه مربوطه تعیین میباشدمی 16آزمون جامع دکتری  علمی مقاله جایگزینحداقل نمره  .6

 .شده باشداست پیوست این درخوهمراه به  «الهاصل مق» و «تأییدیه پذیرش»الزم است  .7

 .شده باشد جزایی مشخصو یا طی گواهی م «تأییدیه پذیرش»و شماره مجله در آزمون جامع دکتری  تاریخ انتشار مقاله جایگزین الزم است .8

 لزم به شرکت در آزمون است.آن دانشجو مآزمون جامع ترم پنجم تحصیلی است و بعد از  درخواست ارائه مقاله جایگزین ارسالبرای  زمانآخرین  .9
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 مدیر محترم امور پژوهشی  ......................................... آقای جناب

 با سالم و احترام؛ 
تفاده متقاضی اس ............................به شماره دانشجویی:  ...........رودی و ................................... :هدانشجوی مقطع دکتری رشت .............................اینجانب 

 باشم.از تسهیالت مقاله جایگزین آزمون جامع دکتری با مشخصات زیر می

 ................................کاران: هم  .............................................................................................عنوان مقاله:  -1

 ................................ جله:رتبه علمی م .................................................................................... عنوان مجله: -2

 ................................ نوبت چاپ: ب: دارای تأییدۀ پذیرش  .....................................شماره چاپ:   الف: چاپ شده

 ................................ن: همکارا  ..............................................................................................عنوان مقاله:  -1

 ................................ می مجله:رتبه عل ..................................................................................... عنوان مجله: -2

 ...............................  نوبت چاپ: ب: دارای تأییدۀ پذیرش  ....................................شماره چاپ:    الف: چاپ شده

 )امضای دانشجو با قید تاریخ(             خواهشمند است پیگیری الزم را مبذول فرمایید.

 

ش
وه

 پژ
دیر

م
 

 علت رد:                                                           مقاالت مورد تایید نیست       مقاالت مورد تایید است

 .................................. مدیر گروه محترم.........................................  جناب آقای
     مرقوم فرمایید. ،با سالم و احترام؛ خواهشمند است نتیجه ارزیابی خود را درباره مقاله فوق

 )امضا با قید تاریخ(مدیر امور پژوهشی
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خود را با پذیرش مقاله یادشده به عنوان جایگزین آزمون جامع دکتری دانشجوی محترم با نمره: )به  شده، موافقتبا توجه به ضوابط و ارزیابی انجام

 نمایم.اعالم می .................................................................. )به حروف( .............................عدد( 

 :هستم جامع آزمون جایگزین عنوان پذیرش این مقاله  به مخالفزیر، علت به 

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

 )امضای مدیرگروه(

 ثبت توسط کارشناس آموزش و درج در پرونده دانشجو * 


