
 

 

 بسمه تعالی
 پضٍّشی 3-1فزم شوارُ 

 دوره تحصیالت تکمیلی نامو پایان کار پیشرفت از راىنما استاد فرم ارزشیابی

 مشخصات دانشجو

 رشتِ تحصیلی:  شوارُ داًشجَئی: ًام ٍ ًام خاًَادگی: 
 

 استاد راٌّوا: 
 

 تاریخ تصَیة طزح پیشٌْادی: 
 ............... تزم اخذ پایاى ًاهِ           گشارش سِ هاِّ:

 ًَتت اٍل              ًَتت دٍم               

 ارزیابی استاد راهنما

 

 هَضَعات 
 ًوزُ

 عالی

(0.20  ) 

 خَب

(0.2  ) 

 هتَسط

(0.10 ) 

 ضعیف

(0.10 ) 

 غیز قاتل قثَل

 (0 ) 

 راٌّوا استاد تِ کتثی ٍ شفاّی گشارش ّای ارائِ در تٌذی سهاى رعایت

 در سهاًْای تعییي شذُ تَسط استاد راٌّوا  فیشیکی حضَر

  هاِّ  سِ ّای گشارش اس راٌّوا استاد ارسیاتی

 پزٍصُ اجزایی ٍ تحقیقاتی اهَر در السم ّای پیگیزی ٍ کیفیت حفظ

     

  ًوزُ ( 0.20)  اس داًشجَ گشارش ًوزُ

 راهنما استاد نظر
 

 .است            قثَل قاتل غیز           قثَل قاتل           هطلَب حذ در ًاهِ پایاى اًجام تزای داًشجَ ٍقت صزف ٍ فعالیت

 ............................... :      پزٍپَسال در شذُ تعییي اّذاف تِ ًیل تزای تحقیق پیشزفت درصذ

 (لشٍم صَرت در) : تَضیحات

 

 راٌّوا :  استاد خاًَادگی ًام ٍ ًام

 :تاریخ

 :اهضا  
 

 گروه مذیر نظر
 

 دکتز  خاًن /آقا ایشاى راٌّوای استاد تَسط شذُ ارائِ........................................  خاًنآقا/ ًاهِ پایاى کار پیشزفت گشارش ٍسیلِ تذیي

............................. 
 .گزدد هی تاییذ

 :گزٍُ هذیز خاًَادگی ًام ٍ ًام

 :تاریخ

 اهضا:هْز ٍ 

 آموزشی مقررات

 حاٍی) گشارشی ، ) در دٍ ًَتت (تار یک سِ هاُ ّز در) تاریخ تصَیة پزٍپَسال (  ًاهِ پایاى رٍی تز فعالیت شزٍع اس تعذ تایذ ارشذ کارشٌاسی داًشجَیاى 

 . ًوایٌذ ارائِ خَد راٌّوای استاد تِ فزم ایي ضویوِ تِ ٍپضٍّشی (  3) فزم شوارُ  تْیِ را ( آى ًتایج ٍ شذُ اًجام اس اقذاهات ای خالصِ

 شذ خَاّذ دادُ کتثی تذکز داًشجَ تِ تاشذ، قثَل قاتل غیز راٌّوا استاد ًظز اس داًشجَ ٍقت صزف ٍ فعالیت کِ صَرتی در. 

 ایي فزم در دٍ ًسخِ تْیِ هی شَد. یک ًسخِ هخصَص هذیز گزٍُ تَدُ ٍ یک ًسخِ تا رٍس دفاع تایستی تَسط داًشجَ ًگْذاری ٍ در رٍس دفاع ت ِ

 ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی تحَیل دادُ شَد. 

 

 

 کد پایان نامه: 


