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واحد رشت

بسمه تعالي
گواهي ميشود اصالتنامه پذيرش /چاپ مقاله با عنوان:
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.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
از مجله.................................................................................................................................................................................................. :
با رتبه ................................... :مورد تأييد اينجانب بوده ،به مقاله مستخرج از رساله دكتري تخصصي آقاي/خانم
 ...................................................مربوط است و مجله در ليست سياه ،جعلي ،كم اعتبار و بياعتبار مجالت اعالم شده دانشگاه آزاد اسالمي
و وزارتين مندرج در سايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت قرار ندارد .همچنين ترتيب اسامي نويسندگان اين مقاله مطابق مقررات
دانشگاه آزاد اسالمي و به ترتيب دانشجو ،استاد راهنماي اول ،استاد راهنماي دوم ،استاد مشاور اول ،و استاد مشاور دوم ثبت گرديده است.
ضمناً ،نويسنده مسئول مقاله استاد راهنماي اول يا استاد راهنماي دوم رساله است .همچنين آدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت به طور
صحيح و به صورت زير نوشته شده است:
گروه  ،....واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران
Depatment of …, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
دانشجويان واحد علوم و تحقيقات گيالن بايد عالوه بر آدرس فوق به عنوان آدرس دوم ،آدرس زير را نيز در مقاله مستخرج از رساله
دكتري تخصصي خود به عنوان آدرس اول بنويسند:
پرديس علوم و تحقيقات گيالن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران
Depatment of …, Guilan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
شايان ذكر است اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه آزاد اسالمي كه به عنوان استاد /استادان راهنما و استاد /استادان مشاور با دانشجو
همکاري مينمايند ،در آدرس دهي مقاالت مستخرج از رساله دانشجو ،بايد ابتدا نام واحد محل تحصيل دانشجو را به عنوان آدرس اول و در
صورت تمايل نام واحد دانشگاهي محل خدمت خود را به عنوان آدرس دوم قيد كنند.
با توجه به اينکه مجوز دفاع از رساله دكتري دانشجوي فوق براساس اين تعهدنامه و نامه پذيرش پيوست صادر ميشود ،لذا در صورتي كه
خالف هر يک از موارد فوق به اثبات برسد ،مسئوليت آن با استادان راهنما است.

نام ،نام خانوادگي و امضاء دانشجو

نام ،نام خانوادگي و امضاي استاد راهنماي اول

نام ،نام خانوادگي و امضاي استاد راهنماي دوم
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