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............................................................................................................................................................................  :رساله عنوان
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Title:  .......................................................................................................................................................................................

 گزدیذُ استپیَست  ،ًسخِ چبپ ضذُ بب سز بزگ ًطزیِ در ًطزیِ بب هطخصبت سیز چبپ ضذُ:              .1

............................................................................................................................................................                        :Journal ًطزیِ:  عٌَاى
 ISI                                                     پژٍّطی -ًَع ًطزیِ:                             علوی 

              ًسخِ چبپ ضذُ پذیزش هقبلِ )هتي ایویل پذیزش بب هطخصبت فزستٌذُ ٍ گیزًذُ پیَست ضذُ(    :است.دارای گَاّی پذیزش 2

........................ تبریخ ایویل:   .......................... تبریخ ًبهِ: .......................... ضوبرُ ًبهِ: ..................... تبریخ پذیزش: 

 

 هسئَلیت آى را بز عْذُ هی گیزم. هقبلِ هستخزج اس رسبلِ  بب هطخصبت ببال را تأییذ ٍایٌجبًب 

اهضب، تبریختبریخ اهضبء،   هطلع ٍ با آى هَافقن؛ اس ایي هَضَع  م:در صَرت عدم درج ًا     ..........................خبًن/آقبی :داخل راٌّوبی

اهضب، تبریخاهضبء،  تبریخ   هطلع ٍ با آى هَافقن؛ اس ایي هَضَع  م:در صَرت عدم درج ًا    ......................... خبًن/آقبی :راٌّوبی خبرج

 مذیر گروه آموزشیتأییذ 

 کادر باالدر غیز ایي صَرت: هَافقت کتبی با عدم درج ًام استاد در ًام ّوِ استاداى راٌّوا بِ عٌَاى ًَیسٌدُ هقالِ درج شدُ است       
 درج شدُ است                   داًشجَ بَدى ًَیسٌدُ اٍل )در هقطع دکتزی( درج شدُ است« دانشگاه هنر اصفهان»ٍابستگی بِ 

اهضبء،  تبریخ: خبًَادگی:                    هقبلِ بب هطخصبت ببال بزگزفتِ اس رسبلِ ٍ هَرد تأییذ است.            ًبم ٍ ًبم 

 تأییذ معاون پژوهشی دانشکذه

TOMSON REUTERS: ًشزیات علوی پژٍّشی هعتبز 

 SOCIAL SCIENCES SCIENCES HUMANITIES & ARTS  ISI-JCR :فهرست چک شذه

SCOPUS :ُتاریخ فْزست دیدُ شد 

 داخلی: ًوایِ شدُ در شوارُ ًشزیِباسدید چکیدُ  تواس با دفتز ًشزیِ
  بزرسی اعتبار پذیزش:

 خارجی: ارسال ایویل بِ دفتز ًشزیِ :تواس تاریخ

اهضبء،  تبریخ: اعتببر هقبلِ بب هطخصبت ببال هَرد تأییذ است.                 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                                      

 :دانشگاه تکمیلیتحصیالت  مذیرتأییذ 

 

 

 دانشجویان مقطع دکتری تأیید مقاالت
 داًشگاُ ٌّز اصفْاى

تحصیالت تکویلی هدیز  
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 .                 استییذ مقاله با مشخصات باال مورد تأ
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