مربوط به نیمسال اول  دوم  سال تحصیلی 69-69
 مشخّصات دانشجو
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجويی:

رشته:

گرايش:

گروه آموزشی:

دانشکده:

شمارۀ تماس:

ايمیل:

تاريخ شروع به تحصیل:

 وضعیت آموزشی دانشجو
معدل واحدهای گذرانده:

تعداد واحدهای درسی گذرانده:
تاريخ برگزاری آزمون جامع به تفکیک آزمون کتبی:

آزمون شفاهی:

تعداد واحدهای درسی باقیمانده:
نمره آزمون جامع:

 وضعیت پژوهشی دانشجو
عنوان رساله در صورت تصويب:
تاريخ تصويب پروپوزال در شورای :گروه ........................................

تعداد مقاالت چاپ شده

پذيرفته شده نهايی

تعداد کل

تعداد مقاالت کامل در

تعداد مقاالت کامل در

تعداد خالصه مقاالت در

تعداد خالصه مقاالت در

همايشهای بینالملی

همايشهای ملی

همايشهای بینالملی

همايشهای ملی

مقاالت مستخرج از رساله در مجالت معتبر علمی  -پژوهشی

مقاالت مستخرج از رساله ارائه شده

دانشکده  ..........................................پرديس ................................

در همايشهای ملی و بین المللی

عناوين مقاالت چاپ شده (پذيرش شده) مستخرج از پايان نامه درمجالت معتبر علمی -پژوهشی داخلی و بین المللی
عنوان مقاله

نويسندگان به ترتیب

عنوان مجله

عناوين مقاالت کامل مستخرج از پايان نامه ارائه شده در همايشهای ملی و بین المللی
عنوان مقاله

نويسندگان به ترتیب

عنوان همايش

عناوين خالصه مقاالت مستخرج از پايان نامه ارائه شده در همايشهای ملی و بین المللی
عنوان مقاله

نويسندگان به ترتیب

 خالصهای از فعالیتهای انجام گرفته از زمان ارسال گزارش قبلی تاکنون




برنامۀ کاری شش ماه آينده (اين قسمت با هماهنگی استاد راهنما تکمیل گردد)

عنوان همايش

ارزيابی فعالیتهای پژوهشی دانشجو از نظر استاد راهنما
 گزارش خالصه فعالیتهای انجام شده در شش ماهه قبل مورد تایید می باشد  نمی باشد 
 برنامه کاری برای شش ماهه آینده مورد تایید می باشد  نمی باشد

 میزان رضایتمندی کلی از فعالیت پژوهشی دانشجو و میزان پیشرفت رساله ،خوب متوسط ضعیف می باشد.
 نظر استاد محترم راهنما در صورت نیاز به تمديد سنوات تحصیلی:

امضای استاد راهنما

فرايند تأيید گزارش ،ارجاع و اقدام
معاون محترم دانشکده

با احترام ،گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجو مربوط به نیمسال اول  دوم  سال تحصیلی  59-59مورد

مدير گروه آموزشی

تأیید میباشد.
معاون محترم آموزشی وتحصیالت تکمیلی پرديس کشاورزی و منابع طبیعی

با احترام ،گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجو مربوط به نیمسال اول  دوم  سال تحصیلی  59-59جهت

معاون دانشکده

استحضار ودستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد.
کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده

با احترام ،با توجه به مفاد گزارش پیشرفت تحصیلی:
 ثبت نام دانشجو در نیمسال اول  دوم سال تحصیلی  .................بالمانع می باشد.
 ثبت نام دانشجو منوط به ارائه تعهد کتبی مبنی بر تسریع روند فعالیتهای پژوهشی و تأمین رضایت استاد محترم
راهنما میباشد.
 گزارش پیشرفت تحصیلی ،جهت اخذ تصمیمات مقتضی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
پرديس کشاورزی و منابع طبیعی

