
 جمهوري اسالمي ايران

 تحقيقات و فناوري وزارت علوم،

 
 مديريت تحصيالت تكميلي

 به نام خدا                                                        

 دانشجويان دكتري گزارش وضعيت تحصيلي

 31    -31/ دوم سال تحصيلي    نيمسال اول
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشخصات دانشجو     

  :مؤسسه بورسيه دانشگاه/   :شجوييدانشماره   نام و نام خانوادگي:
  تلفن تماس:  تاريخ شروع به تحصيل:  رشته و گرايش:

 :وضعيت آموزشي     

  :در هر نيمسال تعداد واحدهاي گذرانده شده

 : ميانگين نمرات سال دوم: نيم -2 ميانگين نمرات:  سال اول: نيم -1

    ميانگين نمرات:      ل چهارم : نيم سا -4    ميانگين نمرات : سال سوم نيم -3

  :تعداد كل واحدهاي باقيمانده                 واحد هاي گذرانده شده: كل تعداد                     تاكنون:نمرات كل  ميانگين

     نمره آزمون جامع:                            تاريخ برگزاري آزمون جامع:

 : رسالهتاريخ احتمالي دفاع از   ندارد  دارد  طرح تحقيق:
 

 :وضعيت پژوهشي     

 رساله:  عنوان

 تاريخ تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده:                                 : ه(گروبخش)تاريخ تصويب در شوراي 

 / پژوهشي: چاپ شده در مجالت معتبر علميپذيرفته شده/ تعداد مقاالت  ندارد   دارد مقاله:

 امضاي كارشناس آموزش بخش )گروه(                                                    
 

  تلفن تماس: مرتبه علمي:  نام و نام خانوادگي:  مشخصات استاد راهنما:

 مندي استاد راهنما از فعاليت پژوهشي دانشجو و ميزان )به درصد( پيشرفت رساله:توضيح و رضايت

 

 
  ضعيف  متوسط خوب  تحصيلي: وضعيت پيشرفت

 

 بورس، نظر استاد راهنما در خصوص داليل طوالني شدن دوره: در صورت نياز به تمديد

 

 استاد راهنماامضاي 

 ........شماره: ................ تاريخ: ........ .............................تحصيالت تكميلي دانشكده ...... آموزشي و  محترم معاون

در جلسـه مـور. .......................    .............   دوم سال تحصـيلي  دانشجو در نيمسال اول/ تحصيلي وضعيتبه استحضار مي رساند گزارش با سالم و احترام، 

 خواهشمند است امر به اقدام فرماييد. قرار گرفت. تأييدو مورد  شوراي بخش )گروه( مطرح شد

 )گروه(بخش رئيسمهر و امضاي 
 

 شماره: ................ تاريخ: ................                                                                                         مديرمحترم تحصيالت تكميلي دانشگاه 

دانشجوي بورسيه فـو  در مقطـع دكتـري جهـت استحضـار و       ....................... دوم سال تحصيلي سال اول/تحصيلي نيم وضعيتگزارش با سالم و احترام، 

 گردد. دستور اقدام مقتضي ايفاد مي

 تحصيالت تكميلي دانشكدهسرپرست مهر و امضاي 

 شماره: ................ تاريخ: ................                                                                               مدير كل محترم بورس و امور دانشجويان خارج 
 

 گردد. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي ايفاد مي .تحصيلي ارسالي مورد تأييد است وضعيتگزارش با سالم و احترام، 

 تحصيالت تكميلي دانشگاه و معاون آموزشيمهر و امضاي 


