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 �قد�

هاي تحقیقاتی همکاران در قالب پایان نامه هاي فعالیتاز  یشآموز هايت علمی گروهآگاهی مدیریت و اعضاي هیأ
 تجربه است.دانشجویان دوره هاي تکمیلی از ضرورت هاي همکاري متقابل و تبادل 

ها و ، دستاوردخود نامهوضعیت پیشرفت پایانتکمیلی در مقاطع شش ماهه با ارائه گزارش تفصیلی  هايدوره اندانشجوی
ترتیب از اینهبند و رسانو داوران پروژه می گروه ت علمی، اعضاي هیأموجود را به آگاهی مدیریتها و موانع محدودیت

 د شد.نه برخوردار خواههاي علمی و اجرایی مجموعحمایت

 ��� �ی ��ارشی �رورت �  -ا�ف
 هايماه ترجیحاً در (هر نیمسال یک گزارش) سال تحصیلی در در دو مقطع زمانی دهیبرنامه گزارش تنظیم -1

 .شودشامل را همه دانشجویان مورد نظر  یک ماه طییک برنامه که بتواند  قالب در اردیبهشت و آبان هر سال
، آموزشی ینمعاون یکی از مدیر یا -داوران اعضاي هیأت -مشاوراستاد(ان)  -(ان) راهنمااستاد ؛گزارشمخاطبان  -2

 ،که بر اساس پروپوزال دانشجو تهیه شده همکاران طرح تحقیقاتی -تحصیالت تکمیلی گروه یا پژوهشی
 .باشندمی

 .شودتوصیه میکارشناسان و سایر دانشجویان  همکاران عضو هیأت علمی، حضور -تبصره
 کنندگانشرکت اطالع به و اعالن عمومی نامه از طریق دعوتنامه رسمی گروهتشکیل جلسه گزارش پیشرفت پایان -3

 خواهد رسید.
دانشجو موظف است پس از تصویب پروپوزال در گروه، در فواصل زمانی شش ماهه گزارش پیشرفت کار خود را  -4

 ارایه نماید.
 .شودنامه، به عنوان گزارش نیمسال آخر تحصیلی دانشجو در نظر گرفته میپایان دفاع یا دفاع ازپیشبصره: ت
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 ��ارش��وه ارا�  -ب
خالصه بیان  ضمن توضیح وسایل کمک آموزشیبا استفاده از نامه، پیشرفت پایان در جلسات گزارشدانشجو  -1

 جدول گانت و هاحلو راه و موانع در روش اجرا هاانجام شده، موفقیت هايفعالیتمسئله، اهداف، فرضیات، 
 کند.معین می آنروي موقعیت اجراي پروژه را بر و ارایه -بر مبناي پروپوزال مصوب -را

جلسات قبل، گزارش همچنین خالصه  و له و اهداف و فرضیاتیادآوري خالصه بیان مسئ بعد بابهجلسات دوم  از تبصره:
 پیشرفت کرده است. بینی شدههاي پیشاز فعالیت ايدهد که تا چه مرحلهمی ضمن نمایش جدول گانت گزارش

همراه با فایل  استاد راهنما پس از امضاي در نمونه فرم پیوست، هر جلسهعالوه بر گزارش شفاهی، گزارش مکتوب 
و یک نسخه آن توسط گروه به اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده  تسلیمگروه  / پژوهشیالکترونیک آن به معاونت آموزشی

  ارسال خواهد شد. 
،  راهنما (ان)استادگروه،  ) ینمعاونیکی از اعضاي رسمی جلسه شامل مدیر (یا  ،هر گزارش در پایان -2

 نمایند.ارزشیابی می -مطابق فرم پیوست -آن راو داوران  مشاور(ان)
در سوابق به شکل پذیرش یا عدم پذیرش اعالم و  بوده وکیفی  پایان نامه،پیشرفت کار گزارش  ارزشیابی  -3

 شود.می ضبطدر گروه  دانشجو
مجوز از طریق نامه رسمی گروه مالك صدور  و فرم تکمیل شده ارزشیابی گزارش، گزارش مکتوبدریافت  -4

 .رو توسط اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده خواهد بودهاي پیشثبت نام ترم
ی پروژه ها در یمجموعه مشکالت اجرا ها،در گروه نامههاي پیشرفت پایانانتهاي هر دوره از گزارش در  -5

 حسب مورد به وهاي قابل اجرا پیشنهاد راه حل اندیشی وچاره جلسه شوراي گروه مطرح و براي رفع آن ها
 خواهد شد. منعکسمسئولین دانشکده 

 
(در دو  منضم به فرمِ گزارش مکتوب و ارزشیابی گزارش تبصره در سه بخش، نه بند و سه این آیین نامه

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده به تصویب نهایی رسید و مقرر  08/10/1393 در جلسه مورخ ،صفحه)
 گردید براي اجرا به گروه هاي آموزشی علوم پایه ابالغ گردد.
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