
 
 

 باسمه تعالي
  

  گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره دكتري  
  ................... دوم سال تحصيلي / نيمسال اول 

  
  :  تاريخ شروع به تحصيل:              شماره دانشجويي:               نام خانوادگي:             نام

  : سهميه:                            دانشكده:                  رشته
  :           تلفن تماس  
  
  :مرحله آموزشي   - )الف  

:          نيمســال ســوم      :   نيمســال دوم       معــدل :       نيمســال اول       معــدل : تعــداد واحــدهاي 
  : معدل

  :تعداد واحد باقيمانده :                         تعداد واحد اخذ شده 
  

  :        مرحله پيشنهاد رساله و ارزيابي جامع)  ب 
  چهارم                                 سوم  :                  نيمسال

  قبولي در آزمون زبان                آمادگي براي پيشنهاد رساله و ارزيابي جامع               
  دفاع از پيشنهاد رساله              قبولي در ارزيابي جامع

   
  : مرحله پژوهشي  -) ج 
  .....................: ..تاريخ تصويب پيشنهاد رساله در دانشگاه 

  : ............................................تاريخ احتمالي فارغ التحصيلي
  :عنوان رساله  
  :              سمت علمي : .....................................  راهنما) اساتيد ( استاد   

  :تلفن تماس    
  :        سمت علمي : .....................................   راهنما) اساتيد ( استاد  

  :تلفن تماس   
  :        سمت علمي : .....................................   مشاور) اساتيد ( استاد  

  :تلفن تماس    
  
  
  
  

  :شماره 
  :تاريخ 

  دانشگاه خوارزمي :ويرايش 
  دانشكده علوم زمين

  20فرم  شماره 



  

آيا آنچه را در برنامه زمان بندي پيش . در شش ماه گذشته چه كارهاي عمده اي انجام داده ايد - 1
  )در صورت عدم پيشرفت مناسبعلت ذكر (بيني نموده ايد، انجام شده ياخير؟ 

  
  
  
  
  
  
  عناوين كارهايي كه در شش ماه آيند قرار است كه انجام گيرد؟ -2
  
  
  
  
  
  
  
  .در صورت ايجاد شرايطي ناخواسته در روند تحصيل، آنرا توضيح دهيد  -3 

  
  
  
  
  
  
  
اگر مقاله يا گزارشي را در طول شش ماه گذشته جهت چاپ و يا ارائه كنفرانسها ارسال نمـوده ايـد    -4 

  .ويا در دست تهيه داريد، ضمن ارسال يك كپي از آن، مشخصات و عنوان مقاله را ذكر كنيد
  
  
  
  
  
  



 :بر اساس زمان بندي پايان نامه در كداميك از مراحل زير مي باشيد -5

  سوم% 25)دوم             ج% 25)اول            ب% 25)الف      
  )تدوين و نوشتن رساله(چهارم% 25) د      

  :          امضاء و تاريخ:                         نام و نام خانوادگي دانشجو                            
  
  :هنما از فعاليت پژوهشي دانشجونظرات، پيشنهادات و رضايت مندي  استاد را  -6

                  خوب                     متوسط                  ضعيف :          پيشرفت
  :  نام و نام خانوادگي استا راهنما                                                 

  :وتاريخ امضاء                                                                            
  
نظـر اسـتاد راهنمـا در    ) بـه بعـد    8نيمسـال  در مورد دانشجويان (در صورت نياز به تمديد سنوات  -7

  :         خصوص داليل طوالني شدن دوره
  جهت تمديد حداكثر يك نيمسال   □    
  :نام و امضاء استاد راهنماء                                         
  
  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه                                                                           

  با سالم 
................. ده مـورخ  احتراماً گزارش پيشرفت تحصيلي فوق در شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـك           

  .مورد تأييد قرار گرفته است
  .    خواهشمند است اقدام الزم مبذول گردد

  :رئيس دانشكده
  :تاريخ و امضاء

  
                 

  .تحويل گردد دانشكدهاين فرم حداقل دو هفته قبل از ثبت نام هر ترم بايد به دفتر  * 
  .ثبت نام در آن نيمسال بعمل نخواهدآمد در صورت عدم ارائه گزارش فوق،  * 

  
  
 


