
 

 

  نيمسال دهم و مابعددانشجويان دكتري  و پيشرفت كار گزارش وضعيت مقاالت
  همراه فرم كميسيون به دفتر آموزش دانشكده تحويل شود) ،(الزم است اين فرم پس از تكميل

  شماره دانشجويي:  نام و نام خانوادگي دانشجو:
 

  راهنما: اساتيد/نام استاد
 

  :مشاورنام استاد 
 

  رساله:عنوان مصوب 
 

  : 2تاريخ برگزاري سمينار  : 1تاريخ برگزاري سمينار
  تاريخ پيش بيني اعالم آمادگي دفاع:  درصد پيشرفت رساله از نظر دانشجو:

   (تعداد ساعت در ماه) =                  ماه قبل 6خود اظهاري درباره ميزان حضور متوسط ماهانه دانشجو در دانشكده عمران در 
  
  

تعداد مقاالت   مقالهوضعيت 
ISI-Q1 

تعداد مقاالت 
ISI-Q2 

 با ISIتعداد مقاالت 
ضريب تاثير دو ساله 

  * 0,5ر از بزرگت

تعداد مقاالت 
ISI بدون 

  ضريب تاثير

تعداد مقاالت 
 –علمي 

  پژوهشي
  پذيرش شده

(Accepted) 
       

  در مرحله بازنگري
(Under Revise) 

       
  اول در مرحله داوري

(Under Review) 
       

 ذكر شده اند، در اين ستون تكرار نشوند. Q2و  Q1* مقاالتي كه در ستون 

  مبناي ضريب تاثير مقاالت، سايتJCR و چارك رتبه مقاالت )Q١, Qسايت ، )٢scimago .مقاالت نمايه شده مي باشد ISI  از
 قابل استخراج است. clarivate سايت

  چارك رتبه و نمايه  -ضريب تاثير مستنداتISI  ضميمه گردد. فوق االشارهاز سايت هاي 

  مشخص باشد انتشارات/بازنگري) كه درآن تاريخ وضعيت مقاله و نام ژورنال –داوري –مربوط به وضعيت مقاالت (پذيرشمستندات، 
 صفحه اول مقاالت پذيرش شده نيز پيوست شود. ضميمه گردد.

 

  و تمامي مستندات الزم را ضميمه اين فرم نموده ام./مندرجات فوق را تاييد مي نمايمبدينوسيله صحت 
  نام و نام خانوادگي دانشجو / تاريخ / امضا:

  
  



  

 

  گزارش وضعيت مقاالت و پيشرفت كار دانشجويان دكتري نيمسال دهم و مابعد ادامه

  ظر استاد راهنمان
   درصد پيشرفت رساله دانشجو:                               نام و نام خانوادگي دانشجو:     

  توضيحات:
  
  

  تاريخ / امضا:/نام 
  

  

  گروهنظر
  :(با توجه به جلسه برگزار شده درباره گزارش پيشرفت كار دانشجويان دكتري) توضيحات

  
  
  

  نام /تاريخ / امضا:
  
  

  

 آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده شوراينظر
  با ارسال پرونده دانشجو براي تمديد سنوات به كميسيون موارد خاص دانشگاه:

  □ مخالفت ميشود □بدون اظهار نظر □موافقت ميشود
  توضيحات:

  
  
  تاريخ / امضا:نام /  

  
  

آموزش و در جلسه گروه مربوط تكميل خواهد شد لذا دانشجو از مراجعه  قاين صفحه منحصرا از طري
 مستقيم به استاد محترم راهنما ويا مدير محترم گروه در خصوص امضاي اين فرم خودداري نمايد.


