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پيوست :يك نسخه كپي از صفحه اول مقاله

رئیس/معاون پژوهشی محترم دانشكده مهندسی معدن
با سالم
احتراماً ،به پیوست یك نسخه از مقاله اينجانب  ..........................................با شماره  .................................در پرتال دانشگاه ثبت و تأیید
شده است .خواهشمند است جهت پرداخت حقالتألیف و تأیید نهائي آن اقدام گردد .همچنین به اطالع ميرساند که محتواي این مقاله
در مجالت علمي دیگري ارائه نشده و نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر به شیوه زیر در مقاله به عنوان وابستگي سازماني و دانشگاه متبوع
اینجانب درج شده است .تلفن تماس اينجانب  ...............................................و شماره حساب بانك ملت (نه شماره کارت)
 ....................................مي باشد.
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 -5مقاله محصولي از کار تحقیقاتي زیر ميباشد:
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_____________________________________________________________
معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
احتراماً ،به پیوست درخواست آقا/خانم  ............................................عضو هیأت علمي دانشکده مهندسي معدن و متالورژي منضم به مقالهي
ایشان با ارزیابي زیر جهت اقدام مقتضي تقدیم ميگردد.
 -6نتيجهي ارزيابي علمي مجله:
ضعیف
متوسط
خوب
 -7نتيجهي ارزيابي علمي مقاله:
ضعیف
متوسط
خوب
 -8دانشكده با توجه به ارزيابي فوق ،امتياز ( 100حداكثر  )100را براي مقاله مذكور منظور مينمايد.
معاون پژوهشي /رئيس دانشكده مهندسي معدن
تاريخ و امضاء (تلفن)64542966 :
research.mne@aut.ac.ir
تمامي اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

