کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتری
نیمسال  ------سال تحصیلی ------
تذکر :این فرم می بایست یک ماه قبل از پایان هر نیمسال

پس از اخذ واحد رساله توسط دانشجو تکمیل و توسط استاد/اساتید راهنما و مدیرگروه تایید گردد.

الف  -مشخصات دانشجو:

ب – مشخصات استاد راهنما

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجويی:

مرتبه علمی:

رشته و گرايش:

رشته:

تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی:

تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی:

پ -وضعيت آموزشی:
معدل کل...................................... :

تعداد واحدهای گذرانده شده..................:

نمره ارزيابی کتبی جامع......... :

تاريخ برگزاری ارزيابی کتبی جامع......... :

نتیجه ارزيابی شفاهی....... :

تاريح برگزاری ارزيابی شفاهی...... :

ج – وضعيت پژوهشی:
عنوان رساله:
 تعداد مقاالت چاپ شده درکنفرانس های داخل و خارج از کشور( :پیوست) تعداد مقاالت مستخرج ار رساله پذيرش يا چاپ شده در مجالت معتبر علمی -پژوهشی ( : ISC / ISI (JCR) /پیوست)گزارش پيشرفت کار:
خالصه پیشرفت کار پژوهشی:
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
مشکالت علمی يا اجرايی در روند کار پژوهشی:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
خالصه فعالیت های مورد نظر در ادامه کار
......................................................................................................................................................................................................................................................

تاريخ و امضاء دانشجو:
ميزان رضایتمندی استاد  /استادان راهنما از فعاليت های پژوهشی دانشجو
وضعیت پیشرفت پژوهشی دانشجو:

بسیار خوب



خوب 

متوسط 

ضعیف  است.

پیش بینی تاريخ دفاع نهايی از رساله .........................:
مدیر محترم گروه .........................
روند کار پژوهشی دانشجو مورد تايید است 

نیست
امضاء و تاريخ

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اصلی رساله

کارشناس مسئول محترم دانشکده ..........
باسالم و احترام
مورد تايید است لطفا درج در پروند دانشجو و اطالع رسانی به دانشجو جهت اخذ واحد رساله
 مورد تايید نیست لطفا به همراه صورتجلسه حداکثر يک هفته قبل از شروع انتخاب واحد نیم سال جديد ،کاربرگ مربوط به معاون آموزشی دانشکده ارسال شده تا
با دستور معاون آموزشی  ،دانشجو منع ثبت نام شده و فعال شدن وضعیت مجدد نامبرده منوط به تايید استاد راهنما  ،گروه و دانشکده می باشد
نام و نام خانوادگی مدير گروه

امضاء و تاريخ

