
 باسمه تعالی                                                              

 فرم جمع بندی امتیازات استاد مشاور                                                              

 ...........نام و نام خانوادگی استاد مشاور : .................................... رتبه و رشته تحصیلی : ..................................

 تحصیلی ............................... سال اول / دومتعداد کل دانشجویان تحت راهنمایی : .................. نیمسال 

*********************** 

 تبئیذ ي تکمیل ارسبل کلیٍ فزمُبی مزبًط در سمبن ممزر ي َمبَىگ بب ياحذ آمًسش                                                                            تبئیذ ايراق ي اوتخبة ياحذ ي حذف ي اضبفٍ  - 1

 تبئیذ ي تکمیل ارسبل کلیٍ فزمُبی مزبًط بب تبخیزي تؼبمل ضؼیف بب ياحذ آمًسش                                                                        ي تکمیل ي ارسبل فزمُبی مزبًط بٍ ياحذ آمًسش  

 ػذم تؼبمل بب ياحذ آمًسش ي ومص در تکمیل ي ارائٍ فزمُبی مزبًط                     بٍ ياحذ آمًسش                                                                                                                

 ) بزطبك بزوبمٍ ي بز اسبس گشارش حضًر( میبوگیه سبػبت حضًر در َفتٍ ×  122     =امتیبس                                22تب سمف                                            حضًر در ريسَبی مشبيرٌ – 2

 تؼذاد کل داوشجًی تحت راَىمبیی                طبك بزوبمٍ تىظیمی                                                                                                            

 سبػت در بزوبمٍ َفتگی (  1وفز  5) بٍ اسای َز 

 جلسٍ اختصبصی بزای َز داوشجً بب ارائٍ گشارش اس مًضًع مشبيرٌ  2حذالل                                                                                  بزگشاری جلسبت داوشجًیی در طًل  - 3

 حذالل وشست اختصبی بزای َز داوشجً ي ارائٍ گشارش اس مًضًع مشبيرٌ                                                                                                سبل ي بب ارائٍ گشارش مکتًةموی

  مشبيرٌ جلسٍ گزيَی بزای کلیٍ داوشجًیبن تحت راَىمبیی ي ارائٍ گشارش اس مًضًع 2                                                                                                     اس کلیبت مًضًع مشبيرٌ 

 جلسٍ گزيَی بزای کلیٍ داوشجًیبن تحت راَىمبیی ي ارائٍ گشارش اس مًضًع مشبيرٌ 1                                                                                                                                    

 َیچ وًع وشست اختصبصی بب داوشجًیبن تحت راَىمبیی وذاشتٍ است                                                                                                                                                    

 ) بطًر پزاکىذٌ مزاجؼٍ ومًدٌ اوذ (                                                                                                                                                                              

  5 – 12جمغ میبوگیه امتیبس سئًال ببی کلی + = میبوگیه امتیبس ارسی                                                                                 وظزات داوشجًیبن در مًرد استبد مشبير  – 4

 2                                                                                                                                                 فزم وظز سىجی  5 – 12بز اسبس میبوگیه سًال 

 ي ومزٌ ارسیببی کلی داوشجً اس استبد مشبير 

 

 حضًر استبد مشبير در کلیٍ جلسبت مزبًط                                                             = شزکت در کل جلسبت دػًت شذٌ  – 5

 امتیبس مشخص خًاَذ شذ (  15) بب تًجٍ بٍ تؼذاد جلسبت بزگشار شذٌ امتیبس َز جلسٍ بٍ وسبت مسبيی تب سمف                                                                                                                                   

         جمع امتیاز نهایی :         

  امتیاز نهایی× تعداد دانشجو     =                                                                                                                                            

 0111         واحد معادل                                                                        

 

 تعداد دانشجویانی که استاد مشاور در برنامه هفتگی و برنامه طبق گسارش حضور قطعاً برای وی وقت منظور نموده است .  "تعداد دانشجو  "*
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