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 )1مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي..................................... :

شماره دانشجويي ............................. :

رشتــه تـحصيــلي........................................ :

گرايش....................................... :

 ) 2ضوابط مربوط به ارائه گزارشهاي رساله :
دانشجو بايد پس از تصويب نهايي طرح تحقيق  ،هر سه ماه يكبار  ،گزارش پيشرفت كار رساله خود را تنظيم و در تاريخ مقرر پس از تاييد معاون دانشكده به دبيرخانه پايان نامه ها تحويل نمايد.
يادآوري :
-1در صورتيكه تاريخ تحويل گزارش با تاخير انجام شود  ،دبيرخانه گزارش مزبور را به معاون دانشكده ارجاع خواهد داد .
-2دو نمره از بيست نمره رساله مربوط به اين گزارشها ميباشد  ،كه عدم ارايه به موقع گزارش موجب كسر نمره خواهد گرديد .

)3گزارش پيشرفت تحقيق :
عنوان رساله :
استاد راهنما :
استاد مشاور:


خالصه اي از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب طرح مصوب :



مسائل و مشكالت علمي و اجرائي به همراه پيشنهادات اصالحي :



موسسات و صاحبنظران مراجعه شده :



پيشرفت كار از نظر زمان بندي و اهداف رساله :
امضاي دانشجو

 )4نظرات استاد راهنما :
ارزشيابي پيشرفت رساله
عنوان

ردي
ف

عالي

1

پيشرفت كيفيت كار دانشجو

2

رعايت زمان بندي

3

نظم در مراجعات دانشجو

4

تالش و نوآوري دانشجو

رضايت بخش

متوسط

توضيح

ضعيف

ساير نظرات :
تاريخ  /امضاء
 )5نظر معاون آموزشي وتحصيالت تكميلي دانشكده :
رديف

عنوان

1

رعايت نظم و زمان بندي

2

پيگيري دانشجو

ارزشيابي پيشرفت رساله
عالي

رضايت بخش

متوسط

ضعيف

توضيح

ساير نظرات :
تاريخ  /امضاء
 ) 6اقدامات دبيرخانه پايان نامه ها و رساالت :
ياد آوري :



با توجه به رعايت زمان بندي ارائه گزارش  ،نسبت به ضبط گزارش در سوابق پايان نامه دانشجو اقدام گرديد .
با توجه به عدم رعايت زمان بندي ارائه گزارش  ،نسبت به عودت گزارش به دانشكده مربوط اقدام گرديد .

امضاء
كاردان دبيرخانه پايان نامه ها و رساالت

