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   عنوان مجله:                                                                    عنوان مقاله:                                                                                                                 

 اختصاصی شرایط

 لۀ نمایه شده در مجISI-JCR                                 باشد.هاي انجام شده پیوست میمستندات هزینه 
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                                                        عنوان مجله:               عنوان مقاله:                                                                                                                 

 شرایط اختصاصی

  مجلۀ نمایه شده درISI-JCR                                         IF>MIF (IF                     :MIF)                        : 
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 شرایط کلی

 نویسنده مسئول مقاله با ذکر تنها وابستگی دانشگاه لرستان براي هر عنوان  به استاد راهنمامقاله و نام  نویسنده اول عنوان نام دانشجو بهنویسندگان ) ترتیب اسامی

 ( رعایت شده است.دو نفر

 باشد.مصوبۀ تأیید پروپوزال یا صفحه ارزشیابی رسالۀ دکترا پیوست می 

 آموزشی گروه مدیر                                                      استاد راهنما                                                     دانشجو خانوادگی نام و نام                    

 تاریخ و مهر امضا،                                                      امضاء و تاریخ                                                              تاریخ و امضاء                            

 مدیر محترم پژوهشی دانشگاه 

..... دانشجوي رشته ر وجه آقا/ خانم ....................با توجه به اسناد ارائه شده و آیین نامه مربوطه پرداخت مبلغ ............................... ریال از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه د

) بر اساس  قابل پرداخت است ISI-JCRدر مجالت دکترا نشجویان ................................ مقطع ....................... سال ورود ..................... به عنوان مبلغ تشویق چاپ مقاله دا

 .(باشدماه پس از تاریخ دفاع می 18حداکثر تا  تاریخ چاپ مقاله و 1/7/95تاریخ تصویب پروپوزال  مستندات،

 معاون پژوهشی دانشکده        کارشناس پژوهشی دانشکده                                                                                                                                     

 امضا، مهر و تاریخ                               امضاءوتاریخ                                                                                                                                            

معاون
 ت

پژوهشی دانشکده
 

 حسابداري محترم پژوهش 

محل اعتبار  .......................... ریال، مستند به گزارش کارشناس پژوهشی دانشکده، اسناد ارائه شده و تأیید معاون محترم پژوهشی دانشکده ازپرداخت مبلغ ...........................

 پژوهشی دانشگاه بالمانع است.

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه                                    کارشناس پژوهشی دانشگاه                                                                     

ت پژوهشی دانشگاه
مدیری

 

های رشته دانشجویانرساله دکترا ویژه  کمک هزینۀ

 آزمایشگاهی
 1/7/95تاریخ تصویب پروپوزال بعد از 
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