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 جامع مقطع دکتریآزمون مقاله جایگزین  تأییدکاربرگ 

 : ضوابط و مقررات دانشگاه

 شود.جامع پذیرفته می آزمونیگزین ه عنوان جاتواند بمیت علمی، شجویان دکتری با مشارکت اعضای هیأپژوهشی دانـ  مقاالت علمی .1

با که  مشروط بر آن ،شودمیپژوهشی پذیرفته ـ ترویجی مانند یک مقاله علمی ـ مقاله علمی  2 ،های علمی دانشجویان و اساتیدی ارزیابیدر همه .2
 ترویجی است.ـ و علمی پژوهشی ـ مقاالت اعم از علمی  یهمهشامل این شرط . موضوعات مقاالت مناسب با دروس رشته باشدتشخیص مدیرگروه، 

 است : شرایط ذیل دانشگاه آزاد منوط به رعایت  علمی ـ پژوهشیمقاالت  .3

4.  

 ب( به تأیید مدیر گروه برسد.    ی پذیرش قابل قبول نیست.(   الف( منتشر شده باشد. )تأییدیه
   د( انتساب به دانشگاه قرآن و حدیث معلوم باشد.   ی دانشجو متناسب باشد.   ج( موضوع مقاله با رشته
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   13/     /           تاریخ چاپ.................................... .................... ی در مجله     الف( چاپ شده است

 ....................................: ................... نوع مجله
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 خود را با پذیرش مقاله نامبرده به عنوان جایگزین آزمون جامع با نمره مخالفت  با توجه به ضوابط فوق و ارزیابی انجام شده موافقت 
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