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 توسط دانشجو

  مصوب شوراي راهبري  ISCمجالت نمایه شده در                Scopus-SJRمجالت نمایه شده در               ISI-JCRمجالت نمایه شده در 
  داشت)                                        مجالت علمی ـ ترویجی نمایه شده وزارتین مجالت علمی ـ پژوهشی نمایه شده وزارتین (علوم و به

  تایی) 80نمایه نامه ها و چکیده نامه هاي تخصصی معتبر بین المللی اعالم شده از سوي وزارت علوم (لیست 
ذکر تنها وابستگی دانشگاه لرستان (براي هر دو نفر) درج  با نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله  وبه عنوان نویسنده اول مقاله دانشجو نام        

  الزامی است)  5/10/95(از تاریخ گردیده است.
  تصویر مقاله چاپ شده ضمیمه است.      
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معاون
 ت

پژوهشی دانشکده
 

  حسابداري محترم پژوهش 

ه و تأیید معاون محترم پژوهشی پرداخت مبلغ ..................................................... ریال، مستند به گزارش کارشناس پژوهشی دانشکده، اسناد ارائه شد
  المانع است.دانشکده از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه ب

  کارشناس پژوهشی دانشگاه                                                                           مدیر امور پژوهشی دانشگاه                              

مدیریت پژوهشی دانشگاه
  

 تکمیلی التتحصی دانشجویان تشویق مبلغ دریافت درخواست
  پژوهشی علمی مقاله چاپ براي
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