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 دانشكده هنرهاي اسالمي
 

 كارشناسي ارشددانشجويان  گزارش پيشرفت تحصيلي
 

 الف) مشخصات كلي طرح:

 رشته و گرايش تحصيلي:                      دانشجو:                         و نام خانوادگي  نام 

                                                 نام و نام خانوادگي استاد/ اساتيد راهنما:               

 تاريخ تصويب پايان نامه:      

 عنوان پايان نامه:

 

 تاريخ دريافت گزارش توسط استاد راهنما:                                                                                      

 :توسط كارشناس دانشكده گزارش دريافتتاريخ                                                                                      

  :ته تحصيالت تكميلي دانشكدهتاريخ طرح گزارش در كمي                                                                                     

 ربوط به مورخه ............                   تا .................. سالتحصيلي...................گزارش سه ماهه ........... م 

 ب) شرح فعاليت هاي انجام گرفته : (توسط  دانشجو تكميل گردد)

 خالصه ايي از فعاليت هاي انجام گرفته در سه ماهه باال را به تفصيل ذكر نمائيد.  -1

 

 

ارتباط با پايان نامه در طول سه ماه گذشته تهيه نموده ايد كه جهت چاپ يا ارائه در كنفرانس ها فرستاده باشيد و  آيا مقاله ايي در  -2

 يا در دست تهيه داريد؟ (در صورت تهيه مقاله يا مقاالت ، ضمن ذكر عنوان مقاله، مجله و يا كنفرانس، يك نسخه از آن ضميمه شود).

 

 

 

ين سه ماهه  طبق پيش بيني در گزارش قبلي انجام شده است؟ ( اگر پاسخ منفي است علت عدم آيا پيشرفت كار شما درا  -3

 پيشرفت را به طور روشن توضيح دهيد.)

 

 



 

 

 درصد تقريبي كل كار انجام گرفته شده: -4

 

 

 عناوين فعاليت هاي پيش بيني شده براي سه ماهه بعدي: -5

 

 خامضاء دانشجو                                                                                                  تاري  

 : استاد راهنما اظهار نظر) ج
 د)آيا دراين سه ماه دانشجو طبق برنامه زمان بندي كلي خود پيشرفت داشته است؟ ( در صورت منفي بودن پاسخ توضيح بفرمايي -1

 

 آيا دانشجو به طور مرتب با شما در تماس حضوري بوده است؟ -2

 

 آيا هر گونه غيبت از تماس هاي حضوري فوق با اجازه جناب عالي بوده است؟ -3

 پيشرفت تحصيلي دانشجورا چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -4

 قابل قبول                     غير قابل قبول               بسيار خوب               خوب                        در سه ماهه اخير:

 بسيار خوب                خوب                           قابل قبول                      غير قابل قبول                       تاكنون :

 ي دانشجوي فوق الزم مي دانيد ذكرفرماييد. چنانچه عالوه برموارد فوق ذكرنكات ديگري درارتباط با وضعيت تحصيل -5

              
 ا مضاء استاد راهنما:                                                                                                  تاريخ:                    

 
 
 

 نظر كميته تحصيالت تكميلي دانشكده:
 

       
 

 :امضاء دبير كميته :                                                                                                تاريخ                          
 
 


