معاون محترم آموزشي دانشگاه سمنان
با سالم و احترام
عضو هيأت علمي مأمور به تحصيل دانشگاه سمنان ،با تكميل جداول

اينجانب

پيوست و ارسال مدارك الزم تقاضاي انجام امور اداري (ترفيع ساالنه) خود براي سال

را دارم.
با تشكر
امضاء و تاريخ

گزارش پيشرفت تحصيلي مربوط به شش ماهه اول /دوم سال .........
-1نام خانوادگي :
-3رشته تحصيلي:

-2نام:
 -4گرايش:

-5دانشگاه محل تحصيل:

-6تاريخ شروع به تحصيل:

-7تاريخ احتمالي فراغت از تحصيل:

-8تعداد نيمسالهاي گذرانده شده:

-9نيمسال فعلي :اول/دوم سال تحصيلي:

-11معدل كل (تاكنون):

-11معدل نيمسال قبل:

-12آدرس پستي:
تلفن تماس:
-13پست الكترونيكي:

E_mail:

-14تاريخ انجام امتحان جامع (در صورتي كه در آينده مي باشد تاريخ احتمالي ذكر شود):
-15آيا عنوان پروژه مورد تصويب قرار گرفته است؟ درصورتي كه جواب مثبت است عنوان پروژه:
نام استاد يا اساتيد راهنما:
(موضوع پروژه ميبايست مورد تأييد گروه آموزشي مربوطه در دانشگاه سمنان هم قرار گيرد).
-16ميزان پيشرفت پايان نامه با تأييد استاد راهنما:
مدارك الزم براي بررسي پيشرفت تحصيلي (در صورتي كه بورسيه در حال گذراندن دوره آموزشي باشد)
 آخرين كارنامه تحصيلي كامپيوتري صادره از دانشگاه محل تحصيل با تأييد اداره تحصيالت تكميلي دانشكده يا دانشگاه محل
تحصيل
مدارك الزم براي بررسي پيشرفت تحصيلي (درصورتي كه بورسيه در حال گذراندن دوره پژوهشي باشد):
 كارنامه تمامي نيمسالهاي تحصيلي صادره از دانشگاه محل تحصيل (درصورت عدم ارسال قبلي)
 گواهي موفقيت در امتحان جامع با ذكر نمره
 تصوير برگ تصويب پايان نامه با ذكر نام اساتيد راهنما
 تصوير مقاالت احتمالي تهيه شده و يا گزارش پيشرفت پايان نامه كه به تأييد استاد راهنما رسيده باشد
لطفاً مدارك پيوست شده را در قسمت مربوطه عالمت × بزنيد.

رئيس محترم دانشكده

شماره:

مراتب براي هرگونه بررسي و اعالم نظر ارسال مي شود .

تاريخ:
معاون آموزشي دانشگاه

رونوشت:
 دفتر اينجانب براي پيگيري.معاون محترم آموزشي دانشكده

شماره:

مراتب براي هرگونه بررسي و اعالم نظر ارسال مي شود .

تاريخ:
رئيس دانشكده

مدير محترم گروه

شماره:

مراتب براي هرگونه بررسي و اعالم نظر ارسال مي شود.

تاريخ:
معاون آموزشي دانشكده

معاون محترم آموزشي دانشكده

شماره:

تاريخ:
باتوجه به مصوبات شوراي دانشگاه ،همكاري نامبرده در امور آموزشي مورد نياز بوده /نبوده و نامبرده همكاري الزم را معمول
داشته /نداشته ،بنابراين از نظر گروه گزارش پيشرفت تحصيلي نامبرده مورد تأييد ميباشد /نميباشد.
مدير گروه
رئيس محترم دانشكده
گزارش پيشرفت تحصيلي و نظر گروه آموزشي ايفاد ميشود.
معاون آموزشي دانشكده
معاون محترم آموزشي دانشگاه
باتوجه به جميع نظرات ،گزارش پيشرفت تحصيلي مورد تأييد ميباشد /نميباشد.
رئيس دانشكده
معاون محترم اداري و مالي دانشگاه

شماره:
تاريخ:

عضو هيأت علمي مأمور به
باتوجه به جميع نظرات گزارش پيشرفت تحصيلي آقاي /خانم
تحصيل دانشگاه مورد تأييد ميباشد /نميباشد .خواهشمند است دستور فرمائيد درصورت استحقاق نسبت به ترفيع ساالنه
نامبرده اقدام شود /نشود.
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

