
  باسمه تعالي  
  5كاربرگ شماره 

  گزارش ها و سمينار ها ي پيشرفت رساله
نامه، در طول تهيه رساله دو گزارش از پيشرفت تدوين رساله تهيه و به صورت سمينار دانشجو موظف است پس از تصويب طرح شيوه نامه: 9ماده  1بند 

 شود. هر گزارش بايد در كاربرگو گزارش دوم حداكثر تا پايان نيمسال هفتم تحصيلي تهيه و ارائه مي ششمتا پايان نيمسال  حداكثر ارائه نمايد. گزارش اول
رسانده و سپس در يك جلسه با حضور تأئيد كميته راهبري و داور داخلي (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه) هاي آماده رساله به تهيه و به انضمام بخش 5شماره 

از آن دفاع شود. معاون پژوهشي دانشكده پس از تأئيد، يك نسخه را براي معاونت پژوهشي  (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه)ر داخليكميته راهبري و داو
  .كندآموزش دانشكده ارسال مي اداره دانشگاه و نسخه ديگر را براي درج در پرونده دانشجو به

  )  2 و 1( گزارش ... شماره 

و گزارش دوم حداكثر تا پايان نيمسال هفتم تحصيل بايد تنظيم و به صورت  ششمتوضيح: گزارش اول حداكثر تا پايان نيمسال 
  سمينار ارائه شود.

  عنوان رساله :  نام و نام خانوادگي دانشجو :
  فعاليت: عنوان  -فال
  كلمه) :  200شرح فعاليت ( حداكثر در  -ب
    خير   آيا تا كنون مقاله اي از فعاليت انجام شده استخراج و براي انتشار ارسال شده است؟  بلي  -پ

  پاسخ بلي موارد زير تكميل گردد :در صورت 
  اسامي نويسندگان با ذكر سمت  وضعيت مقاله  نمايه مجله  نام مجله  عنوان مقاله  رديف

 *(نويسنده مسئول با عالمت 
  مشخص گردد)

1            
2            

  مسئول مقاله معرفي شده باشد. نويسنده  شيوه نامه، مقاالتي قابل پذيرش است كه استاد راهنما به عنوان 11ماده  1مطابق تبصره  توجه:

  سمينار ارائه شده :  -ت

      گرديد و قابل قبولسمينار از گزارش پيشرفت مرحاله اول/دوم رساله در تاريخ                         با حضور اعضاي زير برگزار 
  موارد اصالحي درج گردد.تشخيص داده شد.( در صورت غير قابل قبول بودن ، داليل و      غيرقابل قبول    

  
  
  

  امضاء :تاريخ و                                                             تاييديه استادان راهنما: نام و نام خانوادگي
  امضاء :تاريخ و                                   استادان مشاور: نام و نام خانوادگي             تاييديه 

  امضاء :تاريخ و                  ): نام و نام خانوادگيدانشگاه داور داخلي( نماينده معاونت پژوهشي
ي دانشكده جهت درج در پرونده دانشجو ارسال معاون پژوهشي دانشكده يك نسخه را بايگاني و نسخه ديگر را به معاون  آموزش

 نمايد.

  نام و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده در اداره آموزش:


