
  1صفحه 

  Ph.Dدکتراي تخصصی  رسالهه گزارش پیشرفت کار شش ماهه ئارا فرم جلسه
  ...........................سال تحصیلی .............. نیمسال 

   پنجمگزارش    گزارش چهارم   گزارش سوم   گزارش دوم  گزارش اول 
  

 .ارائه دهدخود را رساله رفت شاز روند پی یگزارش ارشش ماه یکبهر  ،پس از تصویب پروپوزالاست  موظف  Ph.Dدانشجوي دکتراي تخصصی : توجه 
   )براي برگزاري پیش دفاع الزم است گزارش حداقل دو -از نمره نهایی رساله خواهد شد  25/0تاخیر در ارائه هر گزارش موجب کسر (

  
  مشخصات دانشجو

  :نام و نام خانوادگی
  

  :شماره دانشجویی
  

  :ارائه گزارشتاریخ   :رشته تحصیلی

  مشخصات اساتید راهنما و مشاور
  :اساتید راهنما /استاد نام و نام خانوادگی

1-  

2-  

  :نام و نام خانوادگی اساتید مشاور
1-  
2-  
3-  

  

  آموزش تحصیالت تکمیلی یهتأیید
  :عنوان پایان نامه

  
  :تاریخ تصویب پروپوزال

  
  :کد اخالق  :شماره ثبت پروپوزال

 
ي ش بینی شدهطول مدت پی

  ماه: ..........  اجرا در پروپوزال
                                                                                                                                                                

  گزارش کار 
  ):توسط دانشجو(نیمسال گذشته انجام شده در  هاياز فعالیت ايخالصه

-  
-  
-  
-  
  

  :تهاي انجام شده براي تهیه و چاپ مقاالفعالیت

  خیر                    بلی .     آیا روند پیشرفت کار مطابق برنامه و جدول زمانی پیش بینی شده بوده است
  ):توسط دانشجو(به همراه پیشنهادهاي اصالحی مسایل و مشکالت علمی و اجرایی در انجام تحقیق در نیمسال گذشته 

  

  

  

  ):توسط دانشجو(هاي پیش بینی شده براي شش ماه آینده عناوین فعالیت
-  
-  
-  
  
  



  2صفحه 

  :رسالهدرصد پیشرفت 
  

  استاد راهنماتوسط ارزیابی 
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  معیار

          اجراي پایان نامه مطابق جدول زمانی پیش بینی شده -1
          ه توصیه ها و پیشنهادهاي اساتید راهنما و مشاورعمل ب -2
          حضور مستمر دانشجو جهت انجام تحقیق -3
          انگیزش انجام تحقیق -4
          داشتن آگاهی الزم در زمینه تحقیق -5
          مهارت الزم جهت انجام تحقیق - 6

  :نظرات تکمیلی استاد راهنما
  
  

  اساتید راهنما و مشاور ينظریه
تواند یک و حـداکثر دو   در صورت عدم تأیید دو گزارش پیشرفت کار توسط هیئت هدایت پایان نامه، موضوع در به شوراي تحصیالت تکمیلی منعکس و شورا می: توجه 

  .وي بیفزاید) سال 5/4(نیمسال به طول مدت تحصیل 
  

  ب نامطلو                 مطلوب :        وضعیت کلی پیشرفت پایان نامه

  .........................مکان ...................... ساعت ...................... مورخ ......................... روز : ه گزارشئارا زمان و مکان برگزاري جلسه
  )پیوست  فرم گزارش پیشرفت تحصیلی گردد،  wordدر فرمت  شده در جلسه، گزارش کتبی از مطالب ارائه (

  
  ..............................: ............ي دومنام و نام خانوادگی استاد راهنما                      ............................. ....: ..............ي اولنام و نام خانوادگی استاد راهنما

                تاریخ و امضاء                                                                                          تاریخ و امضاء                               
 

  .........................................: ..............نام و نام خانوادگی استاد مشاور                       ................. ..............: ...........................نام و نام خانوادگی استاد مشاور
   تاریخ و امضاء                                                                                     تاریخ و امضاء                              

  

                         ....................................: .....................داورنام و نام خانوادگی استاد                       ....................................: .....................نام و نام خانوادگی استاد مشاور 
                                                                      تاریخ و امضاء                                                                                      تاریخ و امضاء                            
  

  ....................................: .....................داورنام و نام خانوادگی استاد 
  تاریخ و امضاء                           

  
  تاریخ و امضاء         : ...................................................گروه خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلینام و نام 

   
  

  .گرددمیدر دفتر گروه ثبت و اصل آن به اداره آموزش تحصیالت تکمیلی ارسال ................................. آقاي  /گزارش شش ماهه پایان نامه خانم
  اء مدیر گروهضتاریخ و ام                                    

  
  
  

                            .در پرونده آموزشی دانشجو بایگانی شود. گزارش فوق مورد تأیید است
  دانشکده رئیس اداره خدمات آموزشیاء ضتاریخ و ام           

  
  

  .در سوابق دانشجو ثبت شد....................... گزارش در تاریخ                                                                                                   
  امضاء کارشناس تحصیالت تکمیلی                                                                                                                  


