
جوَْري اسالهي ايزاى 

تحميمات ٍ فٌاٍري  ٍسارت ػلَم،

 
 هسيزيت تحصيالت تكويلي

به نام خذا                                                         

دانطجويان دكتري  گسارش وضعيت تحصيلي                

 13    -13دوم سال تحصيلي    / نيمسال اول                 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطخصات دانطجو     

 : هؤسسِ /تَرسيِ زاًطگاُ   :زاًطجَييضوارُ  : ًام ٍ ًام ذاًَازگي
 : تلفي تواس : تاريد ضزٍع تِ تحصيل : رضتِ ٍ گزايص

: وضعيت آموزضي     

 : زر ّز ًيوسال تؼساز ٍاحسّاي گذراًسُ ضسُ

:  هياًگيي ًوزات:  سال زٍم ًين -2:  هياًگيي ًوزات:  سال اٍل ًين -1

    : هياًگيي ًوزات     : ل چْارم ًين سا -4    :هياًگيي ًوزات سال سَم   ًين -3

  :تؼساز كل ٍاحسّاي تاليواًسُ                 : ٍاحس ّاي گذراًسُ ضسُكل تؼساز                     :تاكٌَىًوزات كل  هياًگيي

     : ًوزُ آسهَى جاهغ                           :تاريد تزگشاري آسهَى جاهغ

:  رسالِتاريد احتوالي زفاع اس   ًسارز  زارز : طزح تحميك
 

: وضعيت پژوهطي     

:  رساله عنوان

:  تاريد تصَية زر ضَراي تحصيالت تكويلي زاًطكسُ                                : (ُگزٍ)ترصتاريد تصَية زر ضَراي 

:  پژٍّطي/ چاج ضسُ زر هجالت هؼتثز ػلوي/ پذيزفتِ ضسُتؼساز هماالت  ًسارز   زارز: همالِ

( گروه)امضاي كارضناس آموزش بخص                                                     
 

  :تلفي تواس:  هزتثِ ػلوي:  ًام ٍ ًام ذاًَازگي: مطخصات استاد راهنما

: پيطزفت رسالِ( تِ زرصس)هٌسي استاز راٌّوا اس فؼاليت پژٍّطي زاًطجَ ٍ هيشاى  تَضيح ٍ رضايت

 

 
  ضؼيف  هتَسط ذَب : تحصيلي ٍضؼيت پيطزفت

 

: تَرس، ًظز استاز راٌّوا زر ذصَظ زاليل طَالًي ضسى زٍرُ زر صَرت ًياس تِ توسيس

 

استاد راهنما امضاي 

 ........: ........تاريخ: ................ ضماره....................................   سرپرست محترم تحصيالت تكميلي دانطكذه 

....................... زر جلسِ هَرخ  .............   زٍم سال تحصيلي /زاًطجَ زر ًيوسال اٍل تحصيلي ٍضؼيتتِ استحضار هي رساًس گشارش تا سالم ٍ احتزام، 

 .ذَاّطوٌس است اهز تِ السام فزهاييس .لزار گزفت تأييسٍ هَرز  هطزح ضس( گزٍُ)ضَراي ترص 

( گروه)بخص رئيسمهر و امضاي 
 

 : ................تاريخ: ................ ضماره                                                                                         مذيرمحترم تحصيالت تكميلي دانطگاه 

زاًطجَي تَرسيِ فَق زر همطغ زكتزي جْت استحضار ٍ  ....................... زٍم سال تحصيلي /سال اٍل تحصيلي ًين ٍضؼيتگشارش تا سالم ٍ احتزام، 

.  گززز زستَر السام همتضي ايفاز هي

تحصيالت تكميلي دانطكذه سرپرست مهر و امضاي 

 : ................تاريخ: ................ ضماره                                                                               مذير كل محترم بورس و امور دانطجويان خارج 
 

.  گززز هزاتة جْت استحضار ٍ زستَر السام همتضي ايفاز هي .تحصيلي ارسالي هَرز تأييس است ٍضؼيتگشارش تا سالم ٍ احتزام، 

 تحصيالت تكميلي دانطگاه و معاون آموزضيمهر و امضاي 


