
  31/6/94نسخه  پايان نامه كارشناسي ارشد )3( گزارش پيشرفتفرم                                                  
 فرم تكميل شدهكنند از پايان نامه خود دفاع نمي پنجمبراي دانشجوياني كه تا پايان نيمسال  خواهشمند است  همكار محترم:

. در صورتي كه به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهيد شخصادانشجو)   ششمنيمسال  آغازماه (ديحداكثر تا اول   را

  .  مشخص فرماييدلطفا  شما در اين فرم مطلع گردد، اتظرطريق دفتر تحصيالت تكميلي از نمايليد دانشجو از 
   نمود.  از پشت اين فرم براي ثبت جلسات استفادهمي توان  در صورت تمايل

  .گردداين قسمت توسط دانشجو تكميل   

  گرايش:                                     شماره دانشجويي:                                                  نام و نام خانوادگي :      مشخصات  دانشجو: 
  دروس جبراني باقيمانده:        تعداد واحد درسي باقيمانده:                 تاريخ تصويب پروپوزال:                         
  :                                        همراه شماره تلفن                        اساتيد راهنما و مشاور:                                                           

  

  : مورد پيشرفت پايان نامه كارشناسي ارشد ي اول درنظر استاد راهنما

     خط مشي تحقيق دانشجو       .كامال  در راستاي پروپوزال تصويب شده است  
                                                                   .با نظر مساعد اينجانب و داليل موجه كمي از اهداف پروپوزال تصويب شده  فاصله گرفته است  

                                              در راستاي پروپوزال تصويب شده  نيست. (تذكر: در اين صورت پروپوزال جديد بايد به تصويب برسد.)  اصوال  

 مطلوب   براي تحقيق پايان نامه در حد و صرف وقت دانشجو فعاليت   قابل قبول  غيرقابل قبول  است*.  
      با توجه به سعي و تالشي كه دانشجو تا كنون داشته   تمديد گردد. ششمنيمسال بهتر است  فرصت ايشان تا  

                                                                        ديد فرصت ايشان مخالفمبا تم.  

  تاريخ تقريبي دفاع:                                                            %در صد پيشرفت تحقيق براي نيل به اهداف تعيين شده در پروپوزال:                     
  

  :امضا                        :  تاريخ                                 نام و نام خانوادگي:                                                                                  
  

  : نامه كارشناسي ارشدي دوم/ استاد مشاور  در مورد پيشرفت پايان نظر استاد راهنما

     خط مشي تحقيق دانشجو       .كامال  در راستاي پروپوزال تصويب شده است  
                                                                   .با نظر مساعد اينجانب و داليل موجه كمي از اهداف پروپوزال تصويب شده  فاصله گرفته است  

                                              در راستاي پروپوزال تصويب شده  نيست. (تذكر: در اين صورت پروپوزال جديد بايد به تصويب برسد.)  اصوال  

 مطلوب   براي تحقيق پايان نامه در حد و صرف وقت دانشجو فعاليت   قابل قبول  غيرقابل قبول  است*.  
      با توجه به سعي و تالشي كه دانشجو تا كنون داشته   تمديد گردد. ششمنيمسال تا بهتر است  فرصت ايشان  

                                                                        ديد فرصت ايشان مخالفمبا تم.  
  تاريخ تقريبي دفاع:                                                            %در صد پيشرفت تحقيق براي نيل به اهداف تعيين شده در پروپوزال:                     

  

  :امضا                        :  تاريخ                                 نام و نام خانوادگي:                                                                                  
  خواهدشد.در صورتي كه فعاليت و صرف وقت دانشجو غيرقابل قبول باشد به دانشجو تذكر كتبي داده  *

  


