مزبًط بٍ وٕمسال ايل  ديم  سال تحصٕلٓ 97-96
 مطخّصات داوطجً
وام ي وام خاوًادگٓ:

ضمارٌ داوطجًٔٓ:

رضتٍ:

گزأص:

گزيٌ آمًسضٓ:

داوطکذٌ:

ضمارِ تماس:

أمٕل:

تارٔخ ضزيع بٍ تحصٕل:

 يضؼٕت آمًسضٓ داوطجً
مؼذل ياحذَاْ گذراوذٌ:

تؼذاد ياحذَاْ درسٓ گذراوذٌ:
تارٔخ بزگشارْ آسمًن جامغ بٍ تفکٕک آسمًن کتبٓ:

آسمًن ضفآَ:

تؼذاد ياحذَاْ درسٓ باقٕماوذٌ:
ومزٌ آسمًن جامغ:

 يضؼٕت پژيَطٓ داوطجً
ػىًان رسالٍ در صًرت تصًٔب:
تارٔخ تصًٔب پزيپًسال در ضًراْ :گزيٌ ........................................

تؼذاد مقاالت چاپ ضذٌ

پذٔزفتٍ ضذٌ وُأٓ

تؼذاد کل

تؼذاد مقاالت کامل در

تؼذاد مقاالت کامل در

تؼذاد خالصٍ مقاالت در

تؼذاد خالصٍ مقاالت در

َمأصَاْ بٕهالملٓ

َمأصَاْ ملٓ

َمأصَاْ بٕهالملٓ

َمأصَاْ ملٓ

مقاالت مستخزج اس رسالٍ در مجالت مؼتبز ػلمٓ  -پژيَطٓ

مقاالت مستخزج اس رسالٍ ارائٍ ضذٌ

داوطکذٌ  ..........................................پزدٔس ................................

در َمأطُاْ ملٓ ي بٕه المللٓ

ػىائه مقاالت چاپ ضذٌ (پذٔزش ضذٌ) مستخزج اس پأان وامٍ درمجالت مؼتبز ػلمٓ -پژيَطٓ داخلٓ ي بٕه المللٓ
ػىًان مقالٍ

ؤًسىذگان بٍ تزتٕب

ػىًان مجلٍ

ػىائه مقاالت کامل مستخزج اس پأان وامٍ ارائٍ ضذٌ در َمأطُاْ ملٓ ي بٕه المللٓ
ػىًان مقالٍ

ؤًسىذگان بٍ تزتٕب

ػىًان َمأص

ػىائه خالصٍ مقاالت مستخزج اس پأان وامٍ ارائٍ ضذٌ در َمأطُاْ ملٓ ي بٕه المللٓ
ػىًان مقالٍ

ؤًسىذگان بٍ تزتٕب

 خالصُاْ اس فؼالٕتُاْ اوجام گزفتٍ اس سمان ارسال گشارش قبلٓ تاکىًن




بزوامّ کارْ ضص ماٌ آٔىذٌ (أه قسمت با َماَىگٓ استاد راَىما تکمٕل گزدد)

ػىًان َمأص

ارسٔابٓ فؼالٕتَاْ پژيَطٓ داوطجً اس وظز استاد راَىما
 گشارش خالصٍ فعالیتَای اوجام ضدٌ در ضص ماٍَ قبل مًرد تایید می باضد  ومی باضد 
 بزوامٍ کاری بزای ضص ماٍَ آیىدٌ مًرد تایید می باضد  ومی باضد

 میشان رضایتمىدی کلی اس فعالیت پژيَطی داوطجً ي میشان پیطزفت رسالٍ ،خًب متًسظ ضعیف می باضد.
 وظز استاد محتزم راَىما در صًرت وٕاس بٍ تمذٔذ سىًات تحصٕلٓ:

امضاْ استاد راَىما

فزأىذ تإٔٔذ گشارش ،ارجاع ي اقذام
مؼاين محتزم داوطکذٌ

با احتزام ،گشارش پیطزفت تحصیلی داوطجً مزبًط بٍ ویمسال ايل  ديم  سال تحصیلی  96-95مًرد

مذٔز گزيٌ آمًسضٓ

تأیید میباضد.
مؼاين محتزم آمًسضٓ يتحصٕالت تکمٕلٓ داوطکذٌ دامپشضکٓ

با احتزام ،گشارش پیطزفت تحصیلی داوطجً مزبًط بٍ ویمسال ايل  ديم  سال تحصیلی  96-95جُت

مؼاين داوطکذٌ

استحضار يدستًر اقدام مقتضی ایفاد میگزدد.
کارضىاس محتزم تحصٕالت تکمٕلٓ داوطکذٌ

با احتزام ،با تًجٍ بٍ مفاد گشارش پیطزفت تحصیلی:
 ثبت وام داوطجً در ویمسال ايل  ديم سال تحصیلی  .................بالماوع می باضد.
 ثبت وام داوطجً مىًط بٍ ارائٍ تعُد کتبی مبىی بز تسزیع ريود فعالیتَای پژيَطی ي تأمیه رضایت استاد محتزم
راَىما میباضد.
 گشارش پیطزفت تحصیلی ،جُت اخذ تصمیمات مقتضی بٍ ضًرای تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ ارسال گزدد.

مؼاين آمًسضٓ ي تحصٕالت تکمٕلٓ
داوطکذٌ دامپشضکٓ

