بسمه تعالی

معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان
با سالم واحترام
اینجانب
پرداخ و ه بورس خود برای

دانشجوی بورسیه دانشگاه سمننا بما مینیمد م ول پیوسم و ارسمال ام ارز تم ماا مای
شش ااهه اول (اول فروردین ما پایا شهریور) 
را دارم.
شش ااهه دوم (اول اهر ااه ما پایا اسفن ااه)  سال
با مشیر
ااضاء و ماریخ

گزارش پیشرفت تحصیلی مربوط به دوره زمانی  .........تا .........
 -2نام:

 -1نام خانوادگی :
 -3رشته محصیلی:

 -5دانشگاه احد محصید :

 -4گرایش:

 -6ماریخ شروع به محصید :

 -7ماریخ احتنالی فراغ ات محصید :

 -8مع اد نینسال های گذران ه ش ه:

 -9نینسال فعلی :اول /دوم سال محصیلی:

 -10اع ل کد ما کنو :

 -11اع ل نینسال قبد :

 -12آدرس پستی :
ملفن مناس:
E_mail:

 -13پس الیترونییی :
 -14ماریخ انجام ااتحا

ااع (در صورمی که در آین ه برگزار ای شود ،ماریخ احتنالی آ ذکر شود) :

 -15آیا عنوا پروژه اورد مصویب قرارگرفته اس ؟ در صورمی که واب اثب اس عنوا پروژه:
نام استاد یا اسامی راهننا:
 -16ایزا پیشرف پایا نااه با مأیی استاد راهننا:

عالی

خوب

اتوسط

عیف 
ااضاء استاد راهننا

 _17کارهای عن ه ای که در شش ااهه گذشته انجام داده ای (طبق برنااه تاا بن ی انجام پایا نااه)
 -18عناوین کارهایی که در شش ااهه آین ه قرار اس انجام گیرد.
ا ارز تم برای بررسی پیشرف محصیلی (در صورمی که بورسیه در حال گذران

دوره آموزشی باش ):

 آخرین کارنااه محصیلی کااپیومری صادره ات احد محصید با مأیی اداره محصیالت مینیلی دانشی ه یا دانشگاه احد محصید

 -19ا ارز تم برای بررسی پیشرف محصیلی (در صورمی که بورسیه در حال گذران

دوره پژوهشی باش )

کارنااه مناای نینسال های محصیلی صادره ات دانشگاه احد محصید (در صورت ع م ارسال قبلی)
گواهی اوفای در ااتحا ااع با ذکر ننره (در صورت ع م ارسال قبلی)
مصویر برگ مصویب او وع پایا نااه با ذکر نام اسامی راهننا (در صورت ع م ارسال قبلی)
مصویر ااا ت احتنالی مهیه ش ه و یا گزارش پیشرف پایا نااه که به مایی استاد راهننا رسی ه باش
لطفاً ا ارز پیوس ش ه را در قسن اربوطه  ،عالا × بزنی .

رئیس احترم دانشی ه
ارامب برای بررسی و اعالم نظر ارسال ای شود.
رونوش :
 دفتر برای پیگیریاعاو احترم آاوتشی دانشی ه
ارامب برای هر گونه بررسی و اعالم نظر ارسال ای شود.

شناره
ماریخ

اعاو آاوتشی دانشگاه
شناره
ماریخ
رئیس دانشی ه

ا یر احترم گروه
ارامب برای هر گونه بررسی و اعالم نظر ارسال ای شود.

شناره
ماریخ
اعاو آاوتشی دانشی ه

شناره
اعاو احترم آاوتشی دانشی ه
ماریخ
با مو ه به اصوبات شورای دانشگاه  ،هنیاری ناابرده در ااور آاوتشی اورد نیات بوده  نبوده  و ناابرده هنیاری تم را اعنول داشته
ن اشته  ، بنابراین ات نظر گروه گزارش پیشرف محصیلی ناابرده اورد مأیی ای باش  ننی باش . 
ا یر گروه
نناً او وع پروژه ایشا اورد مأیی گروه اس  اورد مأیی نیس .
رئیس احترم دانشی ه
گزارش پیشرف محصیلی و نظر گروه آاوتشی ایفاد ای شود.

شناره
ماریخ
اعاو آاوتشی دانشی ه

اعاو احترم آاوتشی و محصیالت مینیلی دانشگاه
با مو ه به نیع نظرات  ،گزارش پیشرف محصیلی اورد مأیی ای باش  ننی باش . 

شناره
ماریخ
رئیس دانشی ه

شناره
ماریخ
اعاو احترم اداری و االی دانشگاه
اورد مأییم امی باشم
بورسیه دانشگاه
با مو ه به نیع نظرات گزارش پیشرف محصیلی آقای /خانم
اق ام نشود .
ننی باش  .لذا خواهشنن اس دستور فراایی نسب به پرداخ و ه بورس ناابرده اق ام شود
اعاو آاوتشی و محصیالت مینیلی دانشگاه
رئیس احترم کارگزینی دانشگاه
برای بررسی و اق ام تم .
اعاو اداری و االی دانشگاه

