
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی تحصیل پیشرفت و مجوز ادامه گزارش 

  سال تحصیلی             نیمسال در 

 دانشجوو وضعیت آموزشی مشخصات 

 مقطع: شماره دانشجويي:                                  نام و نام خانوادگي:                                                     

 :تلفن تماس تاريخ شروع به تحصيل:                                 رشته و گرايش:                                                                                                  

 

 :نامهپايانمانده بدون احتساب تعداد واحد باقي :ميانگين کل واحدهای گذرانيده :تعداد واحدهای گذرانيده تا نيمسال جاری

 نمره سمينار اعالم شده است  :سي که تاکنون نمره آن اعالم نشده استونام در

 خير         بلي
 نیمسال(چندمین)برای متقاضی ثبت نام 

 دانشجو وضعیت پژوهشی

 پرديس:پژوهشي تصويب شده در شورای  موضوع رساله/ پايان نامه

 

 پرديس:پژوهشي تاريخ تصويب در شورای  تاريخ تصويب در شورای تخصصي گروه:                                                 

 :                ت معتبرتعداد مقاالت چاپ شده در مجال :محل اجرای طرح

  مشخصات استاد راهنما

  مرتبه علمي: نام و نام خانوادگي:                                   

 الف( ميانگين حضور دانشجو در گروه و پرديس بر اساس روزهای کاری هفته:

 پنج روز  چهار روز  سه روز  دو روز  يک روز  در هفته  يک روزکمتر از 

 درصد( :ميزان پيشرفت رساله/ پايان نامه تحصيلي )به  ب(

 درصد   022درصد   82درصد   62درصد   42درصد   02درصد  02کمتر از

 رضايتمندی استاد راهنما از فعاليت پژوهشي دانشجو )به درصد(: (ج

 درصد   022درصد   82درصد   62درصد   42درصد   02درصد  02کمتر از

 :توضيحات استاد راهنما

 

 

   نیاز به تمدید سنوات می باشد فوقبه دالیل 

 به بعد( نهم  از نيمسالدکتری و  نيمسال پنجمدانشجويان ارشد از /  ويژه دانشجوياني که سنوات مجاز تحصيل انها به اتمام رسيده است)

 تاريخ تقريبي دفاع:

 استاد راهنما: ءامضا                                                                                                                                               

دانشدجوی فدود در مقطدع کارشناسدي ارشدد/ دکتدری جهدت        / درخواست تمديدد سدنوات               نيمسال  بدينوسيله گزارش پيشرفت تحصيلي

 مدیر گروه آموزشی  ءنام و امضا                                                             .    استحضار و دستور اقدام مقتضي ارسال مي گردد

 تاييد مسئول تحصيالت تکميلي: نظر کارشناس تحصيالت تکميلي:

نامبرده شد. بررسي پرديس مورخ  . . . . . . . . . . .         در شورای دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد/ دکتری              گزارش پيشرفت تحصيلي 

 نمی باشد     می باشد          با تمدید سنوات     مجاز به ثبت نام در نیمسال بعد بدون تمدید سنوات 

 .................................../  دیسآموزشی و تحصیالت تکمیلی پرمعاون                                                                                                 

 


