« دانشگاه قم »
« فرم مراحل مربوط به درس سمینار پژوهشی »
« ویژه دانشجویان آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد که از ترم  9393به بعد اقدام به اخذ درس نمودهاند»
مدیر محترم گروه ..........................................
درخواست دانشجو

با سالم و احترام ،اینجانب  ........................................................به شماره دانشجویی  ............................................رشته ......................................................
دوره آموزش محور ،متقاضی گذراندن درس سمینار پژوهشی خود به شرح زیر میباشم .خواهشمند است مساعدت الزم مبذول فرمایید.
استاد درس ............................................................ :
موضوع ........................................................................................................................................................................................................................................... :
تاریخ و امضای دانشجو

موافقت استاد

اینجانب  ...............................................................با انجام سرپرستی تحقیق دانشجوی فوق الذکرموافقت مینمایم.
موضوع ................................................................................................................................................................................................. ..........................................
تاریخ و امضای استاد

گروه

نظر مدیر

با موارد فوق موافقت میشود □ مخالفت میشود □ توضیحات الزم :
تاریخ و امضای مدیر گروه

ارائه تحقیق

نتایج تحقیق آقای /خانم  ....................................................................در قالب یک مقاله علمی تدوین شده و برای ارائه آماده می باشد.
تاریخ و امضای استاد

ناظر

تعیین استاد

مقاله

زمان ارائه

به منظور بررسی و ارزیابی مقاله فوقالذکر ،آقای /خانم  .............................................................به عنوان استاد ناظر تعیین میشوند.
تاریخ و امضای مدیر گروه
براساس هماهنگی انجام شده توسط دانشجو با اساتید محترم ،زمان ارائه مقاله به شرح زیر تعیین میشود.
تاریخ  ....................................................ساعت  ...........................................محل ...................................................
تاریخ و امضای آموزش دانشکده

اعالم نمره

با توجه به ارائه مقاله و طبق معیارهای منددر در دسدتورالعمل مربوطده ،دانشدجو نمدره  ...............................بدا حدرو ......................................
دریافت نمود.
تاریخ و امضای استاد درس

تاریخ و امضای استاد ناظر

 - 3دانشجو  82واحد نظری اصلی خود را گذرانده و نمرات آنها قطعی و در کارنامه ثبت شده است.
بررسی و تأیید آموزش

 - 8براساس فرم تعیین دروس جبرانی ،دانشجو نیاز به دروس جبرانی ندارد □ دارد و آنها را گذرانده و نمرات ثبت است□ .
 - 9دانشجو نیاز به تمدید سنوات برای ثبت سمینار پژوهشی ندارد □ دارد و انجام شده است □
 - 4شماره و گروه درس:

سال و نیمسال ثبت نمره :

تاریخ و امضای كارشناس پردیس و مجازی

تاریخ و امضای مسؤول آموزش پردیس و مجازی

تاریخ و امضای معاون آموزشی و پژوهشی پردیس و مجازی

ثبت در اتوماسیون اداری دانشگاه

شماره  ............................................تاریخ .........................................

 -3این فرم مطابق با دستورالعمل تحصیل دانشجویان آموزش محور مصوب  39/4/2شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قم طراحی شده است.
 -8بر اساس نامه شماره /39/98923د مورخ  39/38/39مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،اختیار تأیید نمره سمینار پژوهشی جهت ثبت در کارنامه ،به
آموزش پردیس واگذار شده است.

