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 است  ه يرا در خصوص این جزوه داشته باشیم، بدیم بود چنانچه نظریات منتقدانه و منطقی شما یهمفتخر خوا
 .شما گامی خواهد بود در جهت اصالح و افزایش کارایی آن ه يکه این اقدام خداپسندان
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  پیشرفت تحصیلی دانشجو ه يمعرفی کارنام

  

براي ارزشیابی و شناخت بهتر دانشجو توسط گروه آموزشی، اساتید راهنما و مشاور و به هاي معتبر دنیا امروزه بیشتر دانشگاه

توانمند سازي و پیگیري پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع . اندکارنامه نموده ه يویژه خود دانشجو اقدام به طراحی و ارائ

شناخت بیشتر دانشجو توسط گروه آموزشی و .باشدوظایف گروه آموزشی و اساتید راهنما و مشاور می دکترا یکی از مهمترین

هاي آموزشی و پژوهشی که دانشجو الزم است کسب آموزشی، مهارت ه ياساتید راهنما، پیشرفت تحصیلی دانشجو طی دور

. دهاي آموزشی طی تحصیل دانشجو مدنظر قرار گیرگروه ه يدانشجو در زمان مقرر باید در کلی ه يهنامنماید و همچنین پایان

هاي دانشگاه به طور یکسان پیاده سازي گردد که آن هم بدون هاي آموزشی دانشکدهگروه ه يبایست در هماین امر مهم می

فلذا مدیریت گروه بیوتکنولوژي در راستاي استاندادر سازي . باشدامکان پذیر نمی ”LogBook“مکتوب  ه يتدوین کارنام

  .کتابچه نموده است تا دانشجو را در رسیدن به اهداف پژوهشی و آموزشی خود یاري نمایداین ه و تدوین ه یآموزش، اقدام به ت

ه گردیده است، ارتقاي سطح ه یهاي معتبر دنیا تهاي متعدد در بسیاري از دانشگاهاین کتابچه که با بررسی  ه یه يهدف از ت

جویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هاي مختلف دانشکیفی آموزشیو استاندارد سازي و یکسان سازي فعالیت

  .باشدسمنان می

 ه يهاي آموزشی،پژوهشی و مکاتبات اداري یک دانشجوي تحصیالت تکمیلی در طول دورفعالیت ه يدر این کتابچه کلی

تحصیلی خود و نیز وظایف مرتبط با خود را خواهد شناخت و  ه يگردد، در نتیجه دانشجو چشم اندازي از آیندآموزشی ثبت می

و  هافعالیت ه يزمان بندي شد ه يکارنام. تحصیلی را فراهم خواهد نمود ه يبه صورت مدون امکان ارتقا به برنامه ریزي دور

مشاور، به دانشجو امکان ارزشیابی دانشجو توسط اساتید راهنما و حصیلی و پژوهشی دانشجو، ضمن فراهم آوري پیشرفت ت

بایست در طول دوره کسب کند در دست داشته و همچنین خود دقیق و برآوري از آنچه که می ه يکند که برنامکمک می

  .هاي مورد نیاز خود، به عمل آوردهاي آموزشی ، پژوهشی و مهارتبتواند ارزشیابی مکتوبی از پیشرفت
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  راهنماي چگونگی استفاده از پایان نامه

 ه يمعرفی و راهنماي استفاده از کارنامه،خود ارزشیابی و توان سنجی، دور ه يکارنامه حاوي چهاربخش عمد ه يکتابچ

  .پژوهشی است، که چگونگی استفاده از آن در ذیل به اختصار توضیح داده شده است ه يآموزشی و دور

  معرفی و راهنماي استفاده از کارنامه : بخش اول

  .شود قبل از استفاده از کارنامه این قسمت را به دقت مطالعه نماینددانشجویان توصیه می به: معرفی کارنامه

  :مشتمل بر مراحل: راهنماي استفاده از کارنامه  :2-1

 .دانشجویان در مراحل مختلف تحصیل چه اقداماتی را باید انجام دهند -1

 .هایی را باید تکمیل و یا پیگیري نمایندچه فرم -2

 .راهنما نگه دارند ه يها را باید نزد خود در کتابچاصل کدام فرم -3

 .ه نموده و اصل آن را ارسال نماینده یها باید کپی تاز کدام فرم -4

  توان سنجی و خود ارزشیابی: بخش دوم

ها دانشجو خود بر اساس این فرم. تحصیلی توسط دانشجو تکمیل گردد ه ياین بخش شامل دو فرم بوده که باید در شروع دور

آموزشی و مدیریت تحصیالت تکمیلی نیز به شناخت و ارزیابی اولیه از دانشجو دست یافته تا جهت را بهتر شناخته و گروه 

  .نه نماینده یهاي مورد نیاز دانشجویان برنامه ریزي بارتقاي توانمندي

این فرم داراي سه بخش . نشجویان استتوان سنجی فعالیتی مهم براي آموزش و بهسازي عملکرد دا: توان سنجی 1-2

  .هاي تخصصی استهاي عمومی و برنامهمشخصات، برنامه

هاي ارتباطی ، مدیریت حرفه اي و مهارته يبخش کارایی فردي، ارتباط و کار گرو 4این فرم داراي : خود ارزشیابی 2-2

چ گونه تاثیري در ه یهاي خود بوده و امتیاز آن خود ارزشیابی با رویکرد آشنایی هر چه بهتر دانشجو با توان مندي . است

 .ارزشیابی نهایی دانشجو ندارد
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  دوره آموزشی: بخش سوم

  :فرم مختلف به تفکیک زیر است 6این بخش مربوط به سال اول تحصیلی بوده و شامل 

در این جدول عنوان و تعداد واحدهایی که هر دانشجو مکلف به : آموزشی ه يهاي دورجدول عنوان درسی و واحد. آ-1

  .است ر ترم تحصیلیهمچنین د تحصیلی و ه يگذراندن آن در طول دور

این درخواست باید توسط دانشجو در طی ماه اول ): PhD(فرم تعیین استاد راهنماي تحصیلی دانشجوي دکتراي تخصصی. آ-2

اقدام و به تایید معاونت وزشی مربوطه ارائه تا نسبت به تعیین استاد راهنماي تحصیلی دانشجو تحصیل، تکمیل و به گروه آم

  .پس از طی مراحل اداري، اصل این فرم بایستی در کارنامه دانشجو نگهداري شود. آموزشی دانشکده برسد

  .پژوهشی او نیز انتخاب گرددتواند به عنوان استاد راهنماي استاد راهنماي تحصیلی دانشجو می - 1 ه يتبصر

این فرم باید در پایان سال اول توسط دانشجو تکمیل و توسط استاد راهنماي : گزارش پیشرفت تحصیلی سال اول. آ-3

اصل این گزارش به . گردد تحصیالت تکمیلی دانشگاه، تاییدتحصیلی، مدیر گروه، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده و مدیر 

  .گیردشکده ارائه و کپی آن در کارنامه قرار میمعاون آموزشی دان

توسط دانشجو،  15بعد از گذراندن واحدهاي تئوري و اخذ حداقل معدل : فرم معرفی دانشجو براي شرکت در آزمون جامع. آ-4

روه اعالم، دانشجو موظف است فرم معرفی براي شرکت در آزمون جامع را پر نموده و با تایید استاد راهنماي تحصیلی به مدیرگ

دانشجو  ه يکپی این فرم باید در کارنام. آزمون جامع به معاونت آموزشی دانشکده ارسال شود ه يتا درخواست تشکیل جلس

  .نگهداري شود

دانشجو براي شرکت در آزمون جامع، در در صورت وجود مشکل و عدم آمادگی : فرم تمدید مهلت شرکت در آزمون جامع. آ-5

گروه آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده، مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، صورت موافقت مدیر 

  .دانشجو نگهداري شود ه يکپی فرم باید در کارنام. تواند یک نیمسال آزمون جامع خود را به تعویق بیاندازددانشجو می

ز حداکثر یک ماه از آزمون جامع، به مدیریت دانشجو موظف است بعد ا: فرم اعالم نتیجه آزمون جامع به دانشجو. آ-6

  .اصل این فرمباید در کارنامه نگهداري شود. تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه نموده و فرم مربوطه را تکمیل نماید

 قبولی در آزمون مذکور، دانشجو موظف است برابر مقررات در  ه يالزم به یادآوري است در صورت عدم احتساب نمر

 .عیین شده مجددا نسبت به گذراندن آزمون جامع اقدام نمایدمدت زمان ت

 



9 
 

  پژوهشی ه يدور: بخش چهارم

یابد و در طول آن دانشجو باید پروژه شروع و با دفاع از پایان نامه، پایان میاین دوره پس از قبولی دانشجو در آزمون جامع 

در موارد . نگهداري شود LogBook، اصل فرم باید در 15-، پ6- ، پ5-، پ2-در موارد پ. پژوهشی خود را به انجام رساند

  .نگهداري شود LogBook، یک کپی از فرم نهایی به امضا رسیده و ثبت شده و در 14 -پتا  7-و پ 4-، پ3- ، پ1-پ

دانشجو باید با پر کردن این فرم از استاد مورد نظر خود بخواهدکه مسئولیت نظارت : استاد راهنماي پژوهشیفرم تعیین . 1-پ

سپس استاد مزبور موافقت خود را با امضاي بخش دوم این فرم به مدیر گروه یا مسئول . دکتراي او را بپذیرد ه يبر پایان نام

. نمایداز استاد دیگري را به عنوان استاد راهنماي پژوهشی دوم معرفی میتحصیالت تکمیلی اعالم کرده، همچنین در صورت نی

این موضوع در بخش . بخش بعدي فرم به معرفی استاد راهنما توسط مدیر گروه به معاونت آموزشی دانشکده اختصاص دارد

  .شودپایانی فرم به امضاي معاونت آموزشی دانشکده رسیده و مدیر گروه مزبور ارسال می

ه دانشجو در جلس ه يعنوان پایان نام: شوراي گروه در خصوص تایید عنوان پایان نامه و معرفی داوران ه يصورت جلس.2-پ

ئت داوران جلسه ه یدر صورت تصویب عنوان، در این جلسه اعضاي . رسدشوراي گروه مطرح و به امضاي مدیر گروه می ي

نگهداري  Log Bookاصل این صورت جلسه باید در . شوندفی و تصویب میدفاع از پیشنهاد پایان نامه دکتراي دانشجو معر

  .شود

دکترا  ه يدفاع از پیشنهاد پایان نام ه ياین صورت جلسه در جلس: دکترا ه يدفاع از پیشنهاد پایان نام ه يصورت جلس. 3-پ

  .تکمیلی گروه برسدئت داوران رسیده سپس باید به تایید مدیر گروه یا مسئول تحصیالت ه یبه امضاي 

 ه يپایان ناماین فرم توسط مدیر گروه به امضا رسیده به انضمام پیشنهاد : فرم ارسال پیشنهاد پایان نامه به دانشکده. 4-پ

مربوطه، به معاون آموزشی دانشکده جهت طرح در  ه يدکترا و صورت جلس ه يدفاع از پیشنهاد پایان نام ه يمصوب در جلس

  .شودیلی دانشکده و تایید، ارسال میشوراي تحصیالت تکم

این فرم که به تایید و امضاي کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی و معاون : فرم ثبت پایان نامه دکتري تخصصی. 5-پ

رسد، محتوي مشخصات دانشجو و پایان نامه، مشخصات پژوهش، شماره ثبت پایان آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده می

  .نگهداري شود Log Bookفرم باید در اصل این . نامه و موعد هاي ارائه گزارش هاي شش ماهه پیشرفت پایان نامه است
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موارد یاد شده در  ه يجلسه دربارضروري است دانشجو و استاد راهنما در اولین : رسمی با استاد راهنما ه ياولین جلس. 6-پ

در پایان استاد راهنما باید این . این صفحه صحبت کرده تاریخ مالقات بعدي را تعیین و براي پیشرفت پروژه برنامه ریزي کنند

  .شودنگهداري می Log Bookاصل این صفحه در . برگ را امضا کند

ارش باید در پایان شش ماه اول سال دوم توسط دانشجو این گز: گزارش پیشرفت تحصیلی سال دوم، نیمسال اول. 7-پ

و به تایید استاد راهنما، مسئول تحصیالت تکمیلی گروه، معاون آموزشی دانشکده و مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی تکمیل 

  .دانشگاه برسد

دانشجو تکمیل و به تایید این گزارش باید در پایان سال دوم توسط : گزارش پیشرفت تحصیلی سال دوم، نیمسال دوم. 8-پ

  .استاد راهنما، مسئول تحصیالت تکمیلی گروه، معاون آموزشی دانشکده و مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه برسد

این گزارش باید در  پایان شش ماه اول سال سوم توسط دانشجو : گزارش پیشرفت تحصیلی سال سوم، نیمسال اول. 9-پ

هنما، مسئول تحصیالت تکمیلی گروه، معاون آموزشی دانشکده و مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی تکمیل و به تایید استاد را

  .دانشگاه برسد

این گزارش باید در  پایان شش ماه دوم سال سوم توسط دانشجو : گزارش پیشرفت تحصیلی سال سوم، نیمسال دوم.  10-پ

ه، معاون آموزشی دانشکده و مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی تکمیل و به تایید استاد راهنما، مسئول تحصیالت تکمیلی گرو

  .دانشگاه برسد

در این فرم که با امضاي استاد راهنما و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه به مدیر گروه : فرم تقاضاي دفاع از پایان نامه. 11-پ

- الت استخراج شده از پایان نامه را اعالم میخود و عنوان مقا ه يها آمادگی دانشجو براي دفاع از پایان نامآن. شودارائه می

دفاع  ه يدر ادامه مدیر گروه ضمن اعالم مراتب به معاون آموزشی دانشکده، افرادي را براي داوري و شرکت در جلس. کنند

  .کندمعرفی می

  در تاریخ مشخص در صورت بروز مشکل براي دفاع از پایان نامه : دکترا ه يفرم تغییر زمان دفاع از پایان نام. 12-پ

مراتب در این فرم . گرددشده، مشکالت دانشجو مطرح و پیشنهادات جهت رفع آن ارائه و زمان جدیدي براي دفاع مشخص می

  .شودنوشته شده و امضاي مدیر گروه و مسئوالن تحصیالت تکمیلی گروه رسیده و به معاون آموزشی دانشکده ارسال می
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 ه ياین صورت جلسه به امضاي اساتید راهنما و مشاور، داوران، نمایند: دکترا ه يدفاع از پایان نام ه يصورت جلس. 13-پ

این صورت  ه يئت داوران، موارد به ضمیمه یدر صورت مطرح شدن ایرادات از سوي . رسدتحصیالت تکمیلی و مدیر گروه می

تصحیح شده را به دانشکده  ه يرا رفع و در موعد مقرر، پایان نامدانشجو باید ایرادات مربوطه . رسدجلسه به اطالع دانشجو می

  .نگهداري شود Log Bookکپی صورت جلسه دفاع از پایان نامه و برگ ایرادات وارد شده باید در . ارائه نماید

این گزارش که شامل خالصه اي از مشخصات دانشجو، گزارش جلسات : گزارش پیشرفت تحصیلی سال چهارم. 14-پ

باشد، باید در پایان سال چهارم توسط ها شرکت کرده و مقاالتی که منتشر نموده است، میزشی و سمینارهایی که در آنآمو

دانشجو تکمیل و به تایید مسئول تحصیالت تکمیلی گروه، مدیر گروه، معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  .مستندات الزامی است ه يارائ. و مدیر کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه برسد

تاریخ و جزییات تمامی دانشجو باید از ابتداي دوره : هاي رسمی با اساتید راهنما و مشاورمالقات جدول ثبت کلیه. 15-پ

به  اما. تتعداد مالقات ها با اساتید راهنما و مشاور متفاوت اس. مالقات هاي رسمی خود را با اساتید راهنما و مشاور ثبت نماید

  .نگهداري شود Log Bookاصل این جدول در . قات رسمی در هر نیمسال تحصیلی الزلمی استطور معمول حداقل یک مال
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  دکتراي تخصصی زیست فناوري پزشکی ه يپیشرفت تحصیلی دانشجویان دور ه يکارنام

  

  

  

  بخش دوم

  خود ارزشیابی و توان سنجی    
 

 

 

 

 

  

 

 

 



13 
 

 

  توان سنجی و خود ارزشیابی : بخش دوم

  فرم خود ارزشیابی -الف

مسئولیت دانشجویان با ارزشیابی منظم خود، . دانشجویان است ه يتوانایی هم ه يیاد گرفتن خود ارزشیابی در حیط

صحیح از روش ارزشیابی براي یادگیري، از جمله  ه يدر حقیقت استفاد. گیرندشان به عهده میبیشتر در قبال یادگیري

آورد تا این روش، موقعیتی را فراهم می.ابزارهاي آموزشی موفق به منظور ایجاد اعتماد به نفس در فراگیران است

ی به در این راستا خود ارزشیاب.زمینه با دیگران گفت و گو کنند دانشجویان فرآیند یادگیري خود را زیر نظر بگیرند و دراین

نه تنها براي خود ارزشیابی . هاي آموزشی مورد تاکید قرار گرفته استعنوان جزء ضروري تکامل حرفه اي افراد در برنامه

جدول زیر با رویکرد آشنایی . باشدتعیین نیازهاي آموزشی دانشجویان بلکه براي بررسی اثربخش بودن آن هم معتبر می

چ گونه تاثیري در ارزشیابی نهایی دانشجو توسط اساتید ه ید بوده و امتیاز آن هاي خوهرچه بهتر دانشجو با توانمندي

  .هاي ذکر شده در جدول طراحی شده استنداشته و صرفا جهت اطالع شما از مهارت

  طرح پیشرفت فردي  سطح مهارت  کارایی فردي
د این ه یخواد چگونه میه یلطفا شرح د  4  3  2  1  0

  بپرورانیدها را در خود مهارت
تمایل به یادگیري و کسب دانش دارم و توان . 1

  .بینمآن را در خود می
            

رویکرد من به پژوهش خالقانه،نوآورانه و . 2
  .مبتکرانه است

       

              .قابل انعطاف و روشنفکر هستم. 3

خود را به خوبی می شناسم و قادرم نیازهاي . 4
  .آموزشی خود را تشخیص دهم

            

              .فردي منظم، با انگیزه و دقیق هستم. 5

دهم و بر در روابط مرزها را تشخیص می. 6
  .کنماساس آن رفتار می

            

فردي نوآور و مبتکر هستم، اعتماد به نفس . 7
  .داشته و به خود متکی ام

            

  

 شناخته شده به این توانمندي  - 4و توانمند قادر  - 3کامال آگاه و مطلع  - 2کمی اطالع   - 1عدم اطالع   - 0: سطح مهارت
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  طرح پیشرفت فردي  سطح مهارت  یهارتباط و کار گرو
د این ه یخواد چگونه میه یلطفا شرح د  4  3  2  1  0

  ها را در خود بپرورانیدمهارت
داراي روحیه برقراري ارتباط و همکاري با . 1

  .اساتید راهنما، همکاران و دوستان هستم
            

نسبت به رفتار خود و تاثیر آن بر دیگران در . 2
  .آگاهم ه يمحیط کار و کسب موفقیت هاي گرو

       

دهم و بازخورد کنم، بازخورد میمن گوش می. 3
هاي متناسب و هوشمندانه به گیرم و پاسخمی

  .دهمدیگران می

            

  

  شناخته شده به این توانمندي  - 4قادر و توانمند  - 3کامال آگاه و مطلع  - 2کمی اطالع   - 1عدم اطالع   - 0: سطح مهارت

  

 

  طرح پیشرفت فردي  سطح مهارت  ايمدیریت حرفه
د این ه یخواد چگونه میه یلطفا شرح د  4  3  2  1  0

  ها را در خود بپرورانیدمهارت
نیاز به پیشرفت مستمر حرفه اي را احساس  .1

  .کنم و به آن متعهدممی
            

پیشرفت حرفه اي خود را به عهده مسئولیت  .2
اي را کنم و اهداف حرفهگرفته آن را مدیریت می

  .کنمواقع گرایانه و قابل دستیابی تعریف می

       

هاي پژوهشی را قادرم روح تحقیق و مهارت .3
وسیعی  ه يبه سایر محیط هاي کاري و به گستر

هاي شغلی در درون یا خارج از محیط از موقعیت
  .انتقال دهم دانشگاه

            

ها، خصوصیات ها و توانمنديتوانم مهارتمی .4
فردي و تجربیاتم را از طریق رزومه، درخواست 

  .ها به خوبی ارائه نمایمها و مصاحبهنامه

            

  

  توانمنديشناخته شده به این   - 4قادر و توانمند  - 3کامال آگاه و مطلع  - 2کمی اطالع   - 1عدم اطالع   - 0: سطح مهارت
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  مهارت ارتباطی
  

  طرح پیشرفت فردي  سطح مهارت
د این ه یخواد چگونه میه یلطفا شرح د          

  .ها را در خود بپرورانیدمهارت
توانایی نگارش ستون علمی را بصورت گویا و . 1

گزارش ( روشن متناسب با هدف دارا هستم 
  ).پیشرفت، چاپ مقاله و پایان نامه

            

توانایی استدالل بصورت منسجم را داشته و . 2
در مجامع علمی رسمی و غیر رسمی با استفاده از 

هاي مختلف، به اظهار نظر واضح و تکنیک
  .پردازمروشن در مقابل مخاطبان می

       

توانم به طور منطقی و ساختاري از نتایج می. 3
  .یک تحقیق، پایان نامه یا سمینارها دفاع کنم

            

در افزایش و توسعه سطح دانش عمومی  .4
  .نمایمدرباره موضوع مورد پژوهشم مشارکت می

            

هاي آموزشی مانند تدریس، در هنگام فعالیت. 5
هدایت و مربی گري دانشجویان به طور کارآمدي 

  .از یادگیري دیگران حمایت می کنم

            

  

  شناخته شده به این توانمندي  - 4قادر و توانمند  - 3آگاه و مطلع کامال  - 2کمی اطالع   - 1عدم اطالع   - 0: سطح مهارت
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  فرم توان سنجی -ب

به منظور افزایش کارایی دانشجو، برنامه آموزشی با هدف . توان سنجی فعالیتی مهم براي آموزش و عملکرد دانشجویان است

قبل از توانمند سازي باید این موضوع را مشخص کرد که چه کسی، چه وقتی، چرا و . سنجی آغاز شودتوانمند سازي باید با توان

در این راستا مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه . در جهت ارتقاي توانمندي ایشان انجام دهدچگونه آموزش به دانشجویان را 

وده که پس از تکمیل فرم مذکور توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی نمسنجی دانشجویان ه فرم توانه یمبادرت به ت

اطالعات این فرم در واحد توانمند سازي تجزیه و تحلیل شده تا نتایج حاصل از آن در شناسایی اهداف آموزشی به کار گرفته 

هاي وانمنديهاي توانمند سازي به صورت کارگاه، پانل سخنرانی و یا پمفلت آموزشی به عنوان تالزم به ذکر است دوره. شود

ها ریزي دورهل در برنامهه یاز این رو خواهشمند است جهت تس. شودمقدماتی جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارائه می

در صورت تکمیل فرم (  .فرم زیر را در اسرع وقت تکمیل و به مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه عودت فرمایید

  .)الکترونیک که در سامانه الکتریکی مدیریت فوق قرار داده شده است، نیازي به ارسال فرم کاغذي نیست

  نام و نام خانوادگی: 

  دانشکده محل تحصیل: 

  گروه آموزشی: 

  رشته آموزشی: 

  مقطع تحصیلی : 

  سابقه تحصیل: 

ث زیر را با در ج عدد مربوط به گزینه مناسب در محل تعیین شده، مشخص خواهشمند است میزان آشنایی خود با هر یک مباح
  .)همچنین در صورت توانایی جهت تدریس هر یک از دوره ها لطفا در محل مورد نظر مشخص فرمایید. ( نمایید

 دورهگذراندن  ه يگواآشنایی کامل همراه با  .1
 دوره ه يآشنایی کامل بدون گوا .2
 آشنایی نسبی و مختصر دارم .3
 چ گونه آشنایی ندارمیه .4
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  آشنایی میزان  هاي عمومیعنوان برنامه  ردیف
  ) 4 تا 1(

  آیا توانایی تدریس این دوره را دارید؟
  )خیر -بلی(  

      آمار مقدماتی  1
      )چهار مهارت اصلی ( زبان انگلیسی عمومی   2
      نگارش پروپوزال و روش تحقیق مقدماتی  3
      مقالهمقاله نویسی و روش انتشار   4
      تحقیق و جستجو در اینترنت  5
     Power point, wordهاي کار با کامپیوترمهارت  6
 هاي اطالعاتی اینترنتیآشنایی با پایگاه   7

Medline/Medline plus/PMC/Scopus  
    

8  ISI Web of Science      
و نرم افزار  هاي ایران و جهانجستجو در کتابخانه  9

  مرکزي دانشگاه ه يکتابخان
    

      اخالق پزشکی  10
      اصول سخنرانی  11
12  CVنویسی و مکاتبات انگلیسی  

  )رسمی و غیر رسمی( 
    

 
  

  میزان آشنایی  هاي تخصصیعنوان برنامه  ردیف
  )4تا  1( 

  آیا توانایی تدریس این دوره را دارید؟
  )خیر - بلی( 

      )… ,SPSS, MINITAB(آمار پیشرفته   1
      تحصیلی ه يانگلیسی تخصصی مرتبط با رشتزبان   2
      مرور نظام بند  3
      پزشکی مبتنی بر شواهد  4
      آشنایی با پژوهش در آموزش  5
دیجیتال کشور و کتابهاي  ه يآشنایی با کتابخان  6

  الکترونیک
    

      هاي تشخیصیتفسیر آزمون  7
  مهارتهاي کار با کامپیوتر  8

Outlook, Excel, Access 
    

      مهارتهاي ارتباطی  9
      آشنایی با مقررات و خطرات کار در آزمایشگاه  10
      کار با مدل حیوانی در آزمایشگاه  11
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 ها شده اید را در این قسمت ذکر نماییدهاي توانمند سازي که موفق به گذراندن آنخواهشمند است سایر دوره.  

  
  
  
  
  
  
  
  دانید را ذکر فرماییدتحصیلی خود الزم میسایر دورهایی که جهت توانمندسازي در رشته. 

  
  
  
  

  

 در صورت وجود هرگونه پیشنهاد لطفا از این قسمت استفاده کنید. 
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  دکتراي تخصصی زیست فناوري پزشکی ه يپیشرفت تحصیلی دانشجویان دور ه يکارنام

  

  

  بخش سوم             

  آموزشی ه يدور        
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  آموزشی مربوطه ه يجدول عناوین درسی و واحدهاي دور

  

  هارائ زمان  واحد تعداد  درس عنوان  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

  
 

 

1 - آفرم شماره   
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  : ...............................تاریخ
...............................: شماره  
: ...............................پیوست  

  

  بسمه تعالی

  )PhD(فرم تعیین استاد راهنماي تحصیلی دانشجوي دکتراي تخصصی 
.........................................................................................................................................................  

  
  ........................................مسئول محترم تحصیالت تکمیلی گروه/ مدیر محترم گروه

شود نسبت به معرفی استاد راهنماي تحصیلی اینجانب بدینوسیله از جنابعالی درخواست میبا احترام، 
اقدام الزم را ........................ ورودي سال ................................................  دانشجوي رشته.....................................

  .مبذول فرمایید

  :نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                   

  :امضاء و تاریخ                                                                

  
  ........................................معاونت محترم آموزشی دانشکده

  .....................................دانشجوي رشته ........................................... خانم / پیشنهاد استاد راهنماي تحصیلی آقايبه پیوست 

  جهت........................ .......مورخ ................................... به انضمام صورت جلسه گروه ............................. دانشجویی به شماره

    .گردداطالع و اقدام مقتضی ارسال می

  :مدیر گروه                                                     

  :امضاء و تاریخ                                                          

  ....................................مدیر محترم گروه 

، پیشنهاد شده به عنوان استاد .................................................سرکار خانم دکتر / رساند جناب آقايبه استحضار می
شاغل به ) PhD(دانشجوي دکتراي تخصصی ........................................................... خانم / راهنماي تحصیلی آقاي

  .تایید قرار گرفتتحصیل در آن گروه محترم مورد 

  :معاون آموزشی دانشکده                                                                       

  :امضاء و تاریخ                                                        

  

2 - آفرم شماره   
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  )PhD( گزارش پیشرفت تحصیلی سال اول دانشجویان دوره دکترا 
  :تذکرات مهم 

بایست در پایان سال اول توسط دانشجو، استاد راهنماي تحصیلی یا مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تکمیل شده و پس از تایید مدیر این فرم می - 
 .دانشجو نگهداري و رونوشت فرم براي معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گردد LogBookگروه، اصل فرم در 

  .ارائه گزارش تحصیلی براي ثبت نام در سال تحصیلی بعدي الزلمی است - 
  

مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه آموزشی / استاد راهنما تحصیلی - Bدانشجو    - Aتوسط : این گزارش در پنج قسمت تکمیل می گردد
C -      معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکدهD- مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه   

  

  مشخصات دانشجو
  :نام:                                                 نام خانوادگی

  :رشته تحصیلی:                                           دانشجوییشماره 
  :آدرس الکترونیک:                                           تلفن همراه:                                                    تلفن ثابت

  

  :مرحله آموزشی
  :تعداد واحدهاي گذرانده در سال اول 

  
  :واحدهاي گذرانده در سال اول معدل کل 

  
  

    
  .این قسمت بوسیله دانشجو تکمیل می شود                     
  هاي آموزشی انجام گرفته در طول ترم گذشتهاي از فعالیتخالصه  - 1

...........................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

3 - آفرم شماره   

A 
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 بینی شده جهت ترم آیندههاي آموزشی وپژوهشی پیش فعالیت -1

.............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

  
  

 .تحصیلی خود دارید، علت و مدت تمدید را بنویسید دورهکنید نیاز به تمدید در صورتی که پیش بینی می -2
.............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
  
  

 .پژوهشی دوره تحصیلی بیان نمایید -آموزشیهاي لطفا نظر و پیشنهاد خود را در ارتباط با برنامه -3
.............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
  
  
  
  

  :نام دانشجو 
  :امضا و تاریخ 
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  .باید بوسیله استادراهنماي تحصیلی، مسئول تحصیالت تکمیلی و مدیرگروه تکمیل شوداین قسمت                  
  

  مسئول تحصیالت تکمیلی گروه/ توضیحات و نظرات استاد راهنماي تحصیلی  - 1
    ..........................................................................................................................................................................................................................................  

  شرفت تحصیلی دانشجوتایید وضعیت پی - 2
    .........................................................................................................................................................................................................................................  
  
  : مسئول تحصیالت تکمیلی گروه                                    تاریخ / نام و امضاء استاد راهنماي تحصیلی   
  

  .)دانید لطفا بیان فرماییدچنانچه توضیحی را الزم می( نظر مدیر محترم گروه آموزشی در خصوص موارد فوق 
  ................................................................................................................................................................................................................................توضیح 

............................................................................................................................................................................................................................................  
  تاریخ                     نام و امضاء مدیر گروه                             

  
  

  

  
  .این قسمت باید توسط مدیر کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تکمیل شود                

  
  )بیلن فرمایید دانید لطفا چنانچه توضیحی را الزم می(نظر مدیر کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

............................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................  
  

  تاریخ                             نام و امضا                               
  

  

  
  .این قسمت باید توسط معاون محترم آموزشی دانشکده تکمیل شود                    

  
) ن فرمایید دانید لطفا بیاچنانچه توضیحی را الزم می( نظر معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ) لفا

.....................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  

  نام و امضا                                                            تاریخ
  

B 

C 

D 
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  : ...............................تاریخ
: ...............................شماره  
: ...............................پیوست  

  

  بسمه تعالی                                              

  )PhD(دانشجوي دکتراي تخصصی  جامعمعرفی شرکت در آزمون فرم 

  مشخصات دانشجو  - 1
 : ............................سال ورود : .......................................... رشته تحصیلی: .................................................................... نام و نام خانوادگی

  ........................................سال تحصیلی 
  .................سابقه درخواست تمدید مهلت شرکت در آزمون جامع ........ ........................: سابقه شرکت در آزمون جامع

  

  
  ..........................................مدیر محترم گروه 

با مشخصات فوق، کلیه دروس مقطع آموزشی را با  ...........................................خانم / رساند آقايمیوسیله به اطالع بدین
  .گرددلذا شرکت ایشان در آزمون جامع بالمانع اعالم می. موفقیت به پایان رسانده است

  

  :مسئول تحصیالت تکمیلی گروه                                                                                                

  

  ........معاونت محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده

  .............................رشته ) PhD( تخصصی  دانشجوي دکتراي................................... خانم / رساند آقابا احترام به اطالع می

با موقیت گذرانده است و جهت شرکت در .............. واحدهاي درسی خود را به استثناي پایان نامه با معدل  ه يتا کنون کلی
و آزمون ... ........................آزمون جامع کتبی در تاریخ  ه يخواهشمند است جهت تشکیل جلس. گرددامتحان جامع معرفی می

  .ئت ممتحنه دعوت به عمل آوریده یاز اعضاي .............................. ارزیابی عینی عملکرد در تاریخ 

  

  :نام و امضا مدیر گروه                                                                                                              

 

4 - آفرم شماره   
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  : ...............................تاریخ
: ...............................شماره  
: ...............................پیوست  

  

  بسمه تعالی                                              

  )PhD(آزمون جامع دکتراي تخصصی  فرم تمدید مهلت شرکت در

  ...........................................سرکار خانم / جناب آقاي

  ........................................مسئول محترم تحصیالت تکمیلی گروه

با توجه به مشکالت موجود و ..........................به شماره دانشجویی .......................................  دانشجوي رشته..................................... اینجانب  احتراما،
دالیل ذیل عدم آمادکی خود را جهت شرکت در آزمون جامع اعالم نموده، خواهشمند است موافقت خود را نسبت به تمدید یک نیمسال به مهلت 

  . جامع اعالم نماییدشرکت اینجانب در آزمون 

  :شرح مشکل 

  امضاء  دانشجو                                                                                                           
  :تاریخ                                                                                                 

  
  

  ........................................مدیر محترم گروه 
  .       خواهشمند است نظر گروه را نسبت به تمدید یک نیمسال به مهلت شرکت دانشجو در آزمون جامع اعالم نمایید

  گردد مخالفت می                                    گردد موافقت می

  مسئول تحصیالت تکمیلی گروه                                                                                                       
  

  .................................... معاونت محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده
در آزمون جامع اعالم نموده، ...................................... خانم / مهلت شرکت آقايبدین وسیله موافقت گروه را نسبت به تمدید یک نیمسال به 

  .خوهشمند است اقدام مقتضی مبذول گردد
   گردد مخالفت می                                    گردد موافقت می

  نام و امضاء مدیر گروه                                                                                                       
  

                         مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه
در آزمون جامع حهت استحضار ...................................... انم خ/ بدینوسیله موافقت دانشکده را نسبت به تمدید یک نیمسال به مهلت شرکت آقاي

  .                                           گردداعالم می
  معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده                                                                       

5 - آفرم شماره   
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  : ...............................تاریخ
: ...............................شماره  
: ...............................پیوست  

  

  بسمه تعالی

  اعالم نتیجه آزمون جامع به دانشجو

  

  ...........................................................سرکار خانم / جناب آقاي

  )................................................................PhD( دکتراي تخصصی  ه يمحترم دوردانشجوي 

جنابعالی موفق به کسب نمره قبولی در آزمون جامع ................................................. برابر اعالم معاونت محترم آموزشی دانشکده 
  .هاي موجود اقدام نماییددوره تحصیل مطابق آیین نامه ه يبرابر مقررات نسبت به ادامگردیده اید، الزم است 

  

  معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده                                                                                          

  :رونوشت
  ...................................................................................................مدیر محترم گروه - 
  

  

  ..............................................................سرکار خانم / جناب آقاي

  ............................) .............................PhD( دانشجوي محترم دوره دکتراي تخصصی 

جنابعالی موفق به کسب نمره قبولی در ........................................................... برابر اعالم معاونت محترم آموزشی دانشکده 
  .آزمون مذکور اقدام نماییدآزمون جامع نگردیده اید، الزم است برابر مقررات در مدت زمان تعیین شده نسبت به گذراندن مجدد 

  معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده                                                                                      

  
  :رونوشت

  ........................................................................................مدیر محترم گروه - 
  

  

6 - آفرم شماره   
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  )PhD( دکتراي تخصصی علوم پایه  ه يپیشرفت تحصیلی دانشجویان دور ه يکارنام

  

  

  بخش چهارم           

  پژوهشی ه يدور       
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  ...............................: تاریخ
: ...............................شماره  
: ...............................پیوست  

  

  بسمه تعالی

  )PhD(اساتید راهنماي پژوهشی دانشجوي دکتراي تخصصی / فرم تعیین استاد
  ...........................................سرکار خانم / اساتید گرامی جناب آقاي/ استاد

اینجانب ) PhD( دکتراي تخصصی  ه يشود موافقت خود را با پذیرش نظارت بر پایان نام	بدینوسیله از جنابعالی در خواست می
به عنوان استاد راهنما اعالم ...................................... ورودي سال .......... ..............................................دانشجوي رشته ......................................... 

  .فرمایید
  : نام  نام خانوادگی دانشجو                                                                                                                                

  :امضاء و تاریخ                                                                               

  

  ........................................مسئول محترم تحصیالت تکمیلی گروه / مدیر محترم گروه 
دکتراي  ه يجهت پذیرش مسئولیت استاد راهنماي پژوهشی پایان نام................................. خانم / بدین وسیله موافقت خود را با درخواست آقاي

به عنوان استاد راهنماي ................................. سرکار خانم / کار پژوهشی دنشجو، جناب آقاي ضمنا با توجه به زمینه. دارماعالم میتخصصی 
  . گردندمعرفی میپژوهشی دوم پایان نامه 

  :نام و نام خانوادگی استاد راهنماي پژوهشی دوم :                                          نام و نام خانوادگی استاد راهنماي پژوهشی اول 

  :امضاء و تاریخ                                                                                                                                        :امضاء و تاریخ  

  

  ....................................دانشکده  آموزشیمعاونت محترم 
به شماره دانشجویی ...........................دانشجوي رشته .......................................... خانم / قايبه پیوست پیشنهاد استاد راهنماي پژوهشی آ

  .گرددمقتضی ارسال می جهت اطالع و اقدام.................. ... مورخ ........ ...........................گروه  ه يبه انضمام صورت جلس.................................... 
                                                                                

  مدیر گروه                                                                          

  :امضاء و تاریخ                                                                                                                           

  ............................................مدیر محترم گروه 

خانم / ، پیشنهاد شده به عنوان استاد راهنماي پژوهشی آقاي..............................................سرکار خانم دکتر / به استحضار می رساند جناب آقاي
  .باشدمورد تایید می...... ............................. ه يدر رشت) PhD( دانشجوي دکتراي تخصصی......................................... 

                                                                                              

 معاون آموزشی دانشکده                                                                                           

  :امضاء و تاریخ                                                                                                                     

1 -پفرم شماره   
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  : ...............................تاریخ
: ...............................شماره  
...........: ....................پیوست  

  

  بسمه تعالی                                              

  نامه و معرفی داورانصورت جلسه شوراي گروه در خصوص تایید عنوان پایان

  

  .................................مدیر محترم گروه 

تحت ............................... دانشجوي مقطع دکتراي تخصصی..... ............................خانم / نامه ي آقايبا احترام، خواهشمند است پایان
...............................   ............................................................................................................................................................................عنوان 

  .شوراي گروه مطرح نمایید ه يبه راهنمایی اینجانب را جهت تصویب در جلس

  استاد راهنما                                                                                                                       

  امضا و تاریخ                                                                                                                        

  

  .......................................................استاد محترم 

  .....................................رشته ) PhD(دانشجوي مقطع دکتراي تخصصی ........................................................ خانم / آقاي ه يپایان نام
  .................................................................................................................................................................................................تحت عنوان 

شوراي گروه ............................................. مورخ  ه يدر جلس.................................................. سرکار خانم دکتر / به راهنمایی جناب آقاي
  .گردنددفاع از پیشنهاد پایان نامه معرفی می ه يئت داوران جلسه یرح و مورد تصویب قرار گرفته و اعضاي زیر به عنوان مط

  مورد تصویب قرار نگرفت 

  

  نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                                                            

 امضاء و تاریخ                                                      

  ئت داورانه یسمت در   نام و نام خانوادگی  ردیف
1      

2      

3      

4      

5      

2 -پ فرم شماره  
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  : ...............................تاریخ
: ...............................شماره  
: ...............................پیوست  
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  بسمه تعالی

  )PhD(صورت جلسه دفاع از پیشنهاد پایان نامه دکتراي تخصصی 
دانشجوي رشته ..................................................... خانم / جلسه دفاع از پیشنهاد پایان نامه دکتراي آقاي 

سال تحصیلی .................... ........................ورودي نیمسال ..................................................... گرایش ........................................ 
 ..............................................  

: تحت عنوان
در تاریخ ............................................................. .............................................................................................................................

  داوران ذیل برگزار گردیده و بنا به راًي ایشان  ئته یدر حضور ................................... 

 .چ تغییري پذیرفته شدیهبدون  

 ).الزم است تغییرات در صفحه اي جداگانه پیوست گردد(باانجام تغییراتی به شرح پیوست به تصویب رسید  

 ).الزم است دالئل عدم پذیرش در صفحه اي جداگانه پیوست گردد(پذیرفته نشد  
............................................................................... .............: ............................تحصیالت تکمیلی گروهگزار ش مسئول 

.............................................................................................................................................................................................  

  
  :مسئول تحصیالت تکمیلی گروه/ مدیر

  :تاریخ و امضا

  
 .پایان نامه به دانشکده جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی می باشدارسال این صورتجلسه به پیوست فرم ارسال پیشنهاد 

  امضاء  ئت داورانه یسمت در   نام و نام خانوادگی  ردیف
1        

2        

3        

4        

5        

3 -فرم شماره پ  
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  : ...............................تاریخ                                                                                                                                                                        
: ...............................شماره  
...............................: پیوست  

  

  بسمه تعالی

  به دانشکده) PhD(دکتراي تخصصی ) پروپوزال(فرم ارسال پیشنهاد پایان نامه 

  معاون محترم آموزشی دانشکده

 PhDدانشجوي دکتراي تخصصی ........................................................... آقاي / بدینوسیله به اطالع می رساند پیشنهاد پایان نامه خانم
  :با حضور............. ................................در شوراي گروه مورخ ........................................................ رشته 

 )استادراهنما............................................................................................................. ( )1
 )استاد مشاور( ............................................................................................................. )2
 )استاد مشاور............................................................................................................. ( )3
4( ............................................................................................................. 
5( ............................................................................................................. 

.................................................. ............: ...........................................................................................................................مطرح و تحت عنوان
............................................................................................................................................................................................................................  

  .به پیوست پیشنهاد پایان نامه مشارالیه و صورتجلسه دفاع از آن ارسال می گردد. به تصویب رسید

خواهشمند است دستور فرمائید این فرم و پیشنهاد پایان نامه نامبرده جهت بررسی و تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 
  .ارسال گردد

  .........................امضاء مدیر گروه 
  ...........................تاریخ 

  
  ....................................مدیر محترم گروه 

................ ..................................................................................................................................................عنوان  پیشنهاد پایان نامه ارسالی با
  ⃝رد تایید قرار نگرفت ، مو       ⃝مطرح و مورد تایید قرار گرفت .................................... در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مورخ 

  .........................امضاء معاون آموزشی دانشکده 

  ...........................تاریخ 
  

  . ارائه این فرم قبل از ثبت نام واحد پایان نامه الزامی می باشد* 

4 -فرم شماره پ  
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  : ...............................تاریخ
...............................: شماره  
: ...............................پیوست  

  

  

  

  بسمه تعالی

  )PhD(فرم ثبت پایان نامه ي دوره دکتراي تخصصی 

  مشخصات دانشجو  - 1
  : ............................سال ورود .......................................... : رشته تحصیلی: .................................................................... نام و نام خانوادگی

  : .....................................................تاریخ آخرین آزمون جامع

  .ثبت پایان نامه منوط به اعالم قبولی دانشجو در آزمون جامع از سوي معاون محترم آموزشی دانشکده است* 

  

  

  مشخصات پایان نامه  - 2

  ..............................................................................: ...........................................................................................................................عنوان 
  :راهنما) ان(استاد 

  :امضا. ) ...........................................................................................................................1
  :امضا..... ) .......................................................................................................................2

  :امضا: ............................................................................................................ استاد مشاور

  ...........................................تاریخ تصویب در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  : ..................................................شماره ثبت دفتر پایان نامه: ........................................ تاریخ ثبت ................................. : ...شماره ثبت دفتر آموزش

  :ماهه پیشرفت پایان نامه 6موعد ارائه گزارش هاي 

  ...../ ...../ .....)مورخ (گزارش دوم                      ...../ ...../ .....)        مورخ (گزارش اول 
  ...../ ...../ .....)                             مورخ (گزارش چهارم ...../ ...../ .....)                            مورخ (گزارش سوم 

  ...../ ...../ .....)مورخ (ارش ششم گز...../ ...../ .....)                           مورخ (گزارش پنجم 

  :معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده:                     کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده

5 -فرم شماره پ  
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  اولین جلسه رسمی دانشجو با استاد راهنماي پژوهشی پس از تصویب پایان نامه

دانشجو در مورد موضوعات کلیدي زیر با استاد راهنماي در این جلسه ضروري است که   ردیف
  .خود بحث و تبادل نظر نماید

  تایید استاد اهنما

    مرور مقررات و قوانین مربوطه دوره دکتراي علوم پایه  1
    مرور کلیه راهبردها براي رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اساتید راهنما  2
    مورد طراحی جدول زمانبندي انجام پروژهبحث و تبادل نظر در   3
    توجه به کلیه محدودیت هاي تحقیق مانند هزینه ها و امکانات الزم براي انجام پروژه  4
    توافق پیرامون چگونگی تکمیل پروژه و تحویل به موقع آن  5
    در طی انجام آندر نظر گرفتن همه ي ملزومات و احتیاجات براي شروع پروژه و آموزش هاي الزم قبل و   6
    مرور همه نکات ایمنی و مسئولیت هاي دانشجو براي انجام پروژه  7
    از همه کسانی که در انجام این پروژه نقش دارند ه يشناخت و آگا  8
    بحث و تبادل نظر در مورد استانداردهاي مورد نیاز در انجام پروژه  9
    نتایج به دست آمده از پروژه بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی حفظ و نگهداري  10
    راهنمایی هاي الزم در مورد نحوه یافتن اطالعات و منابع الزم براي انجام پروژه  11
    بحث و تبادل نظر در مورد چاپ و نشر یافته هاي تحقیقاتی  12
    برنامه ریزي جلسات مکرر با استاد راهنما  13
    تحقیقاتی دانشجواهمیت تکمیل به موقع کارنماي آموزشی و   14

  

  تایید استاد اهنما  ضروري است که دانشجو اهمیت موضوعات زیر را به هنگام پروژه تحقیقاتی خود نیز بداند  ردیف
از راهنمایی هاي کلی دانشگاه که به توضیح رابطه دانشجو و استاد راهنما و احترام متقابل  ه يداشتن آگا  1

  آنها به یکدیگر می پردازد
  

    ارزشیابی مکرر و مقطعی دانشجو توسط استاد، دانشکده و دانشگاه چگونگی  2
    چگونگی نحوه ثبت مالقات هاي استاد راهنما و دانشجو  3
    آشنایی با کارنماي آموزشی و تحقیقاتی براي طرح ریزي و ثبت فعالیت هاي دانشجوي دوره دکترا  4

  

  تایید استاد اهنما  تغییرات انجام شده براي پروژه تحقیقاتیموضوعات موافقت شده دانشجو با استاد راهنما یا   ردیف
    تاریخ مالقات بعدي  1
    برنامه جهت پیشرفت پروژه  2
    چگونگی انجام برنامه  3

  نام استاد راهنما

  امضا و تاریخ

  

6 -فرم شماره پ  
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  )Ph.D(نیمسال اول دانشجویان دوره دکترا -گزارش پیشرفت تحصیلی سال دوم
  :تذکرات مهم

یر این فرم می بایست در نیمسال اول سال دوم توسط دانشجو، استاد یا اساتید راهنما و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تکمیل و پس از تایید مد - 
 .رددگروه، اصل فرم در الگ بوك دانشجو نگهداري و رونوشت فرم براي معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گ

  .مطرح و تایید گردد Cاین گزارش باید پس از تایید استاد راهنما در جلسه عمومی گروه نیز طیق بند  - 
  .ارائه گزارش تحصیلی براي ثبت نام در نیمسال تحصیلی بعدي الزامی است - 
  

مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه    - Cاستاد راهنماي پژوهشی    - Bدانشجو    - Aتوسط : این گزارش در پنج قسمت تکمیل می گردد
D -    معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکدهE - مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

  

  مشخصات دانشجو
  :نام:                                                 نام خانوادگی

  :رشته تحصیلی                  :                         شماره دانشجویی
  :آدرس الکترونیک:                                           تلفن همراه:                                                    تلفن ثابت

  

  :اطالعات پروژه پژوهشی پایان نامه دانشجو
  :استاد مشاور                         :                    نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  :تاریخ دفاع از پروپوزال
  :تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده:                         تاریخ تصویب پایان نامه در جلسه عمومی گروه

  
  

    
  .این قسمت بوسیله دانشجو تکمیل می شود                     
  خالصه اي از فعالیت هاي ترم گذشته شامل فعالیت هاي انجام یافته متناسب با زمانبندي اهداف پایان نامه - 1

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
  
  

7 -فرم شماره پ  

A 
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  فعالیت هاي پیش بینی شده براي پیشرفت پروژه پژوهشی در ترم آینده - 2
............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

  
  :هم فعالیت هاي علمی انجام شده در نیمسال گذشته از جملها - 3

 :همایش ها - 
 :کارگاه هاي آموزشی - 
 :انتشار مقاله - 
 :انتشار کتاب - 

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  :تحصیلی بیان نماییدپژوهشی دوره  -لطفا نظر و پیشنهادات خود را در ارتباط با برنامه هاي آموزشی -4

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  
  

  نام و امضا دانشجو                                                                                       تاریخ       
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  ..............دانشکده 

  
  .آموزشی تکمیل شوداساتید راهنما، مسئول تحصیالت تکمیلی و مدیر محترم گروه / این قسمت باید بوسیله استاد              

  

  اساتید راهنما در خصوص موارد تکمیل شده بوسیله دانشجو/ توضیحات و اعالم نظر استاد - 1
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  ارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر آموزشی و میزان رضایتمندي حاصل ازآن در ترم گذشته - 2
  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 

  ..................................................................................................................................................................................................................: توضیح
  :از پروپوزالارزیابی استاد راهنما از کیفیت دفاع دانشجو  - 3

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  ارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر پژوهشی مربوط به پایان نامه و میزان رضایتمندي حاصل از آن در ترم گذشته - 4
  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 

  ...................................................................................................: ...............................................................................................................توضیح
  ماه آینده 6نظرات و پیشنهادات استاد راهنما درباره برنامه دانشجو براي پیشرفت پایان نامه در  - 5

...................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  

  اساتید راهنما                                                    تاریخ/ نام و امضاء استاد
1 -    
2 -  
  

  

                 
  این قسمت باید توسط مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه تکمیل شده به تایید شوراي گروه برسد                    
 توضیحات و نظر مسئول تحصیالت تکمیلی گروه .1

...........................................................................................................................................................................................................................  
 تایید وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو .2
...........................................................................................................................................................................................................................  

  

  تاریخ                                       نام و امضا مسئول تحصیالت تکمیلی گروه  
  

  )چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمائید(نظر مدیر محترم گروه آموزشی در خصوص ارزیابی موارد فوق 
  ...............................................................................................................: ...................................................................................................توضیح

  

  نام و امضا مدیر گروه                                                                       تاریخ
  

  تاییدیه شوراي گروه امضاي اعضاي حاضر در جلسه

B 

C 
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  .این قسمت باید توسط معاون محترم آموزشی دانشکده تکمیل شود     

  
  نظر معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده

................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .................................

...............................................................................................................................................................................................................  
  
  

  نام و امضاء                                                    تاریخ                                            
  
  
  
  
  
  

  

  
  .قسمت باید توسط مدیر کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تکمیل شوداین             

  
  نظر مدیر کیفی شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه

................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... .....

...............................................................................................................................................................................................................  
  

                                                                    
  نام و امضاء                                                    تاریخ                                         

  
  
  
  
  
  

  

D 

E 
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  )Ph.D(نیمسال دوم دانشجویان دوره دکترا -گزارش پیشرفت تحصیلی سال دوم
  :تذکرات مهم

اصل  می بایست در نیمسال دوم سال دوم توسط دانشجو، استاد یا اساتید راهنما و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تکمیل و پس از تایید مدیر گروه،این فرم  - 
  .فرم در الگ بوك دانشجو نگهداري و رونوشت فرم براي معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گردد

  .یلی براي ثبت نام در نیمسال تحصیلی بعدي الزامی استارائه گزارش تحص - 
  

مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه                   - Cاستاد راهنماي پژوهشی    - Bدانشجو    -Aتوسط : این گزارش در پنج قسمت تکمیل می گردد
D-    معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکدهE-  کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاهمدیریت  

  

  مشخصات دانشجو: الف
  :نام:                                                 نام خانوادگی

  :رشته تحصیلی:                                           شماره دانشجویی
  :آدرس الکترونیک:                                           همراهتلفن :                                                    تلفن ثابت

  
  :اطالعات پروژه پژوهشی پایان نامه دانشجو: ب

  :استاد مشاور:                                             نام و نام خانوادگی استاد راهنما
  

  :تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده                     :    تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه
  گزارش کتبی پیشرفت یکساله پروژه پژوهشی که به تایید استاد راهنما، نماینده گروه آموزشی و استاد مدعو رسیده : ج

  تاریخ گزارش کتبی
  
باید در جلسه اي با حضور اساتید راهنما و مشاور، نماینده گروه آموزشی این گزارش  :پیشرفت یکساله پروژه پژوهشی ه يگزارش شفا: د

  .ارائه شده به تایید اعضاي حاضر در جلسه برسد ه يمربوطه به طور شفا
  ه يتاریخ ارائه گزارش شفا

  
  

  

  

    
  .این قسمت بوسیله دانشجو تکمیل می شود                        

  

  ساله طرح پژوهشی شامل فعالیت هاي انجام یافته متناسب با زمانبندي اهداف پایان نامهخالصه اي از پیشرفت یک  - 1
...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

A 

8 -فرم شماره پ  
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  فعالیتهاي پیش بینی شده براي پیشرفت پروژه پژوهشی در سال آینده - 2
............................................................................................................................. .................................................................................................

.............................................................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................................................... ...............................

................................................................................................... ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................... ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........................................................
...................................................................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................................................................  

  :عالیت هاي علمی انجام شده در نیمسال گذشته از جملهاهم ف -3
 :همایش ها - 
 :کارگاه هاي آموزشی - 
 :انتشار مقاله - 
 :انتشار کتاب - 

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  :پژوهشی دوره تحصیلی بیان نمایید -نظر و پیشنهادات خود را در ارتباط با برنامه هاي آموزشی -4

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  
  

  نام و امضا دانشجو                                                                                       تاریخ       
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  ..............دانشکده 

  
  .اساتید محترم راهنما تکمیل شود/ این قسمت باید بوسیله استاد                   

  

 ه ياساتید راهنما در خصوص گزارش کتبی سالیانه پیشرفت پروژه نوشته شده بوسیله دانشجو و کیفیت گزارش شفا/ توضیحات و اعالم نظر استاد - 1
  مربوطه
  ................................................................................................................................................................................: ..................................توضیح

  ارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر آموزشی و میزان رضایتمندي حاصل ازآن در ترم گذشته - 2

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  ارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر پژوهشی مربوط به پایان نامه و میزان رضایتمندي حاصل از آن در ترم گذشته - 3

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  ..........................................................................................: ........................................................................................................................توضیح

  ماه آینده 6نظرات و پیشنهادات استاد راهنما درباره برنامه دانشجو براي پایان نامه در  - 4

..................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  اساتید راهنما                                                    تاریخ/ نام و امضاء استاد
1 -    
2 -  
3 -  
  

  

  
  .    این قسمت باید بوسیله نماینده گروه آموزشی و استاد مدعو تکمیل شود              

  
  پیشرفت یکساله پروژه پژوهشی دانشجو  ه ينظر نماینده گروه آموزشی و استاد مدعو درباره کیفیت گزراش کتبی و شفا

          
  
  امضا و تاریخ                               نظر نماینده گروه آموزشی              - 1
  
  
  نظر استاد مدعو                                                         امضا و تاریخ - 2
  
  
  

B 

C 
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  .این قسمت باید توسط مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه تکمیل شود                    

  

 و نظر مسئول تحصیالت تکمیلی گروهتوضیحات  .1
...........................................................................................................................................................................................................................  

 د وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجوتایی .2
...........................................................................................................................................................................................................................  

  

  امضا مسئول تحصیالت تکمیلی گروه                                         تاریخنام و 
  

  )چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمائید(نظر مدیر محترم گروه آموزشی در خصوص ارزیابی موارد فوق 
: توضیح

.................................................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  تاریخ                                                               نام و امضا مدیر گروه        
  
  
  

 

 
   .این قسمت باید بوسیله معاون محترم آموزشی دانشکده تکمیل شود               

  

  .)فرماییدچنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان (نظر معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده 
................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................  
  
  

  تاریخ            نام و امضاء                                                                                    
 
  

  

  
  :این قسمت باید توسط مدیر کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تکمیل شود            

  

  .)چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمایید(نظر مدیر کیفی شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
...................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. .................................  
  

                                                                    
  نام و امضاء                                                    تاریخ                                         

  
  

D 

E 

F 
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  )Ph.D(نیمسال اول دانشجویان دوره دکترا -گزارش پیشرفت تحصیلی سال سوم

  :تذکرات مهم
یر این فرم می بایست در نیمسال اول سال سوم توسط دانشجو، استاد یا اساتید راهنما و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تکمیل و پس از تایید مد - 

 .گروه، اصل فرم در الگ بوك دانشجو نگهداري و رونوشت فرم براي معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گردد
  .زارش تحصیلی براي ثبت نام در نیمسال تحصیلی بعدي الزامی استارائه گ - 
  

مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه    - Cاستاد راهنماي پژوهشی    - Bدانشجو    - Aتوسط : این گزارش در پنج قسمت تکمیل می گردد
D -    معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکدهE - ت تکمیلی دانشگاهمدیریت کیفی تحصیال  

  

  مشخصات دانشجو
  :نام:                                                 نام خانوادگی

  :رشته تحصیلی:                                           شماره دانشجویی
  :آدرس الکترونیک                                :           تلفن همراه:                                                    تلفن ثابت

  

  :اطالعات پروژه پژوهشی پایان نامه دانشجو
  :استاد مشاور:                                                           نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  :تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده              :           تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه
  
  

  

    
  .این قسمت بوسیله دانشجو تکمیل می شود                     

  
  خالصه اي از پیشرفت دو ساله طرح پژوهشی شامل فعالیت هاي انجام یافته متناسب با زمانبندي اهداف پایان نامه - 1

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  

9 -فرم شماره پ  

A 
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  فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی پیش بینی شده جهت سال آینده - 2

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  :اهم فعالیت هاي علمی انجام شده در نیمسال گذشته از جمله - 3

 :همایش ها - 
 :کارگاه هاي آموزشی - 
 :انتشار مقاله - 
 :انتشار کتاب - 

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

  
  :پژوهشی دوره تحصیلی بیان نمایید -لطفا نظر و پیشنهادات خود را در ارتباط با برنامه هاي آموزشی -4

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

  
  
  

  تاریخ                                                  نام و امضا دانشجو                                            
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  .اساتید راهنما، مسئول تحصیالت تکمیلی و مدیر محترم گروه آموزشی تکمیل شود/ این قسمت باید بوسیله استاد              

  

  دانشجو اساتید راهنما در خصوص موارد تکمیل شده بوسیله/ توضیحات و اعالم نظر استاد - 1
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  نظر آموزشی و میزان رضایتمندي حاصل ازآن در ترم گذشتهارزیابی پیشرفت دانشجو از  - 2

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  ..................................................................................................................................................................................................................: توضیح

  به پایان نامه و میزان رضایتمندي حاصل از آن در ترم گذشتهارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر پژوهشی مربوط  - 3

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  ماه آینده 6نظرات و پیشنهادات استاد راهنما درباره برنامه دانشجو براي پایان نامه در  - 4

..................................................................................................................................................................................................................................................  
  اساتید راهنما                                                    تاریخ/ نام و امضاء استاد

1 -    
2 -  
  

  

                 
  .این قسمت باید توسط مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه تکمیل شود                    

  

 توضیحات و نظرات مسئول تحصیالت تکمیلی گروه -1
...........................................................................................................................................................................................................................  

 تایید وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو - 2
...........................................................................................................................................................................................................................  

  

  گروه                                         تاریخنام و امضا مسئول تحصیالت تکمیلی 
  

  )چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمائید(نظر مدیر محترم گروه آموزشی در خصوص ارزیابی موارد فوق 
: توضیح

...................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  

  نام و امضا مدیر گروه                                                                       تاریخ
  
  
  

  

  

B 

C 
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  .بوسیله معاون محترم آموزشی دانشکده تکمیل شوداین قسمت باید      

  
  .)چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمایید(توضیحات معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .................................

...............................................................................................................................................................................................................  
  
  

  نام و امضاء                                                    تاریخ                                            
  
  
  
  
  
  

  

  
  .قسمت باید توسط مدیر محترم کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تکمیل شوداین             

  
  .)چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمایید(نظر مدیر کیفی شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................................................
...............................................................................................................................................................................................................  

  
                                                                    

  نام و امضاء                                                    تاریخ                                         
  
  
  
  
  
  

  

D 

E 
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  )Ph.D(نیمسال دوم دانشجویان دوره دکترا -سومگزارش پیشرفت تحصیلی سال 

  :تذکرات مهم
یر این فرم می بایست در نیمسال دوم سال سوم توسط دانشجو، استاد یا اساتید راهنما و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تکمیل و پس از تایید مد - 

 .علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گردد گروه، اصل فرم در الگ بوك دانشجو نگهداري و رونوشت فرم براي معاونت آموزشی
  .ارائه گزارش تحصیلی براي ثبت نام در نیمسال تحصیلی بعدي الزامی است - 
  

مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه    - Cاستاد راهنماي پژوهشی    - Bدانشجو    - Aتوسط : این گزارش در پنج قسمت تکمیل می گردد
D -    معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکدهE - مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

  

  مشخصات دانشجو
  :نام:                                                 نام خانوادگی

  :رشته تحصیلی:                                           شماره دانشجویی
  :آدرس الکترونیک:                                           تلفن همراه                                                  :  تلفن ثابت

  

  :اطالعات پروژه پژوهشی پایان نامه دانشجو
  :د مشاوراستا:                                                           نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  
  :تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده:                         تاریخ تصویب پایان نامه در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه

  
  

  

    
  .این قسمت بوسیله دانشجو تکمیل می شود                     

  
  شامل فعالیت هاي انجام یافته متناسب با زمانبندي اهداف پایان نامهخالصه اي از پیشرفت دو ساله طرح پژوهشی  - 1

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  

10 -فرم شماره پ  
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  :وهشیزمان تخمینی تکمیل پروژه پژ - 2

...............................................................................................................................................................................................................................  
  براي اتمام پروژه پژوهشی در سال آینده فعالیت هاي پیش بینی شده - 3

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

  
  :سایر فعالیت هاي علمی انجام شده در نیمسال گذشته از جمله - 4

 :همایش ها - 
 :کارگاه هاي آموزشی - 
 :انتشار مقاله - 
 :انتشار کتاب - 

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  :پژوهشی دوره تحصیلی بیان نمایید -نظر و پیشنهادات خود را در ارتباط با برنامه هاي آموزشی -5

...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  
  
  
  

  نام و امضا دانشجو                                                                                       تاریخ       
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  .اساتید راهنما، مسئول تحصیالت تکمیلی و مدیر محترم گروه آموزشی تکمیل شود/ این قسمت باید بوسیله استاد              

  

  آیا دانشجو زمینه مناسبی از فهم پروژه خود و توان بحث درباره آن را دارد؟ - 1
.............................................................................................................................................................................................................................  

  ارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر آموزشی و میزان رضایتمندي حاصل ازآن در ترم گذشته - 2

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  مربوط به پایان نامه و میزان رضایتمندي حاصل از آن در ترم گذشته ارزیابی پیشرفت دانشجو از نظر پژوهشی - 3

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
  .......................................................................................: ...........................................................................................................................توضیح

  :زمان تخمین زده براي اتمام پروژه - 4

..................................................................................................................................................................................................................................................  
  اساتید راهنما                                                    تاریخ/ نام و امضاء استاد

1 -    
2 -  
  
  

  

                 
  .این قسمت باید توسط مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه تکمیل شود                    

  

 توضیحات و نظرات مسئول تحصیالت تکمیلی گروه -1
...........................................................................................................................................................................................................................  

 تایید وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو - 2
...........................................................................................................................................................................................................................  

  

  گروه                                         تاریخنام و امضا مسئول تحصیالت تکمیلی 
  

  )چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمائید(نظر مدیر محترم گروه آموزشی در خصوص موارد فوق 
  ........................................................................................................................: .....................................................................................................توضیح

  

..................................................................................................................................................................................................................................................  
  
  
  

  نام و امضا مدیر گروه                                                                       تاریخ
  
  
  

  

B 

C 
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  .محترم آموزشی دانشکده تکمیل شوداین قسمت باید بوسیله معاون      
  

  .)چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمایید(توضیحات معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی ) الف
................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ......................................................

...............................................................................................................................................................................................................  
  
  

  نام و امضاء                                                    تاریخ                                            
  
  
  
  
  
  

  

  
  .این قسمت باید توسط مدیر محترم کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تکمیل شود            

  
  .)چنانچه توضیحی را الزم می دانید لطفا بیان فرمایید(نظر مدیر کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  

  
                                                                    

  نام و امضاء                                                    تاریخ                                         
  
  
  
  
  
  

D 

E 
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  بسمه تعالی

  )PhD(فرم تقاضاي دفاع از پایان نامه دانشجوي دکتراي تخصصی 
  ....................مدیر محترم گروه 

  ..................سال تحصیلی ................ ورودي نیمسال ........... ..............کترا، رشته دانشجوي د..................... ...................خانم / قايبدینوسیله آمادگی آ
  .....................................................................................................................................................: ................تحت عنوان را جهت دفاع از پایان نامه خود

..............................................................................................................................................................................................................................................  
  .اعالم می دارد................................ در محدوده زمانی 

  .گردد تقدیم می) پذیرش آنها) هاي(و مقاالت مستخرج از رساله دکترا به همراه نامه (پایان نامه دانشجو / ضمنا به پیوست رساله
  مقاالت استخراج شده از پایان نامه

اسامی   عنوان مقاله  نوع مقاله  ردیف
  نویسندگان

عنوان مجله و 
  زمان انتشار

Index  

          انگلیسی  فارسی  مقاله اول

              مقاله دوم

              مقاله سوم

  

  نام مسئول تحصیالت تکمیلی گروه                     نام استاد راهنما                                                             
  : تاریخ و امضا:                                                                                           تاریخ و امضا 

  معاونت محترم آموزشی دانشکده

  مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت  .......................... تکمیلی گروه مورخ  شوراي تحصیالت.................... مراتب فوق در جلسه مورخ 
و مقرر شد از نامبردگان و نماینده تحصیالت تکمیلی پیشنهادي ذیل  قرار گرفت ). الزم است دالئل عدم پذیرش به استاد راهنما اعالم گردد(

خواهشمند است مراتب در شوراي . دعوت به عمل آید....................................... در محل ........... ....................براي برگزاري جلسه دفاع در روز 
  .تحصیالت تکمیلی دانشکده نیز مطرح گردد

  ئت داورانه یسمت در   نام دانشگاه محل خدمت  رشته تحصیلی  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی  ردیف
1            
2            
3            
4            
5            

  

  :نام مدیر گروه                                               
  :تاریخ و امضا                                             

11 -فرم شماره پ  
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  : ...............................تاریخ  
: ...............................شماره  
...............................: پیوست  

  
  

  

  بسمه تعالی

  )PhD(فرم تغییر زمان دفاع از پایان نامه دکتراي تخصصی 

  معاونت محترم آموزشی دانشکده
  .......................................رشته  دانشجوي.......... .........................................خانم / احتراما، با توجه به وجود مشکالت در کار تحقیقاتی پایان نامه آقاي

  ................................................................................................................................................................................با عنوان ...................... به شماره ثبت 
  .خواهشمند است نسبت به تغییر زمان دفاع پایان نامه مذکور اقدام فرمایید). به شرح پیوست(

  :شرح مشکل
  
  
  
  
  

  :براي حل مشکل) ات(پیشنهاد 
  
  
  
  
  

  :پیشنهاد تعیین زمان جدید براي دفاع
  
  
  
  

  :امضا دانشجو                               :                                    امضا استاد راهنماي پژوهشی

  :تاریخ:                                                                                                     تاریخ

  مسئول تحصیالت تکمیلی گروه/ نظر مدیر گروه مسئول

...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................  

  

  :مدیر گروه                                     
 :امضا و تاریخ                                     

12 -فرم شماره پ  
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  : ...............................تاریخ
: ...............................شماره  
: ...............................پیوست  

  
  

  بسمه تعالی

  )PhD(صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجوي دکتراي تخصصی 

  ..........................دانشکده ........... ..............گرایش ........................ وره دکترا، رشته دانشجوي د................................... خانم / جلسه دفاع از رساله آقاي

  .با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل گردید................. ....................در محل . .....................روز ............. .......دانشگاه علوم پزشکی سمنان در ساعت 

و با درجه ............................................... به حروف ...................... ئت داوران رساله نامبرده را با نمره به عدد ه یپس از بررسی هاي الزم، 

     ئت داوران مورد تایید قرار گرفت  ه یمنوط به رفع ایرادات و پیشنهادات    غییرات مورد تایید قرار گرفت  بدون نیاز به ت........................ 

  مورد تایید قرار نگرفت 
  

  .......................................................................................................................................................................................................... :عنوان پایان نامه 
  

  امضا  رتبه علمی  نام و نام خانوادگی  سمت
  .......................................... -1  راهنماي پژوهشی) ان(استاد ) الف

2- ..........................................  
3- ..........................................  

    

  .......................................... -1  مشاور) ان(استاد ) ب
2- ..........................................  

    

        )داخل دانشگاه(داور رساله ) ج

خارج از (داور مدعو رساله ) د
  )دانشگاه

      

        داور مدعو رساله) ه

نماینده تحصیالت تکمیلی ) و
  )ناظر(دانشکده 

      

        )یا نماینده گروه(مدیر گروه ) ز

13 -فرم شماره پ  
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  بسمه تعالی

  

  )Ph.D(دکترا گزارش پیشرفت تحصیلی سال چهارم دانشجویان دوره 
  :تذکرات مهم

اصل این فرم می بایست در پایان سال چهارم توسط دانشجو، استاد راهنما و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تکمیل شده و پس از تایید مدیر گروه،  
 .فرم در الگ بوك دانشجو نگهداري و رونوشت فرم براي معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گردد

  .ی فوق براي فارغ التحصیلی الزامی استارائه گزارش تحصیل
  

  

  مسئول تحصیالت تکمیلی گروه و مدیر گروه آموزشی - Bدانشجو    - Aتوسط : این گزارش در پنج قسمت تکمیل می گردد
  C -    معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکدهD- مدیریت کیفی تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

  
  

  :مشخصات دانشجو

  :نام:                                                 خانوادگینام 

  :رشته تحصیلی:                                           شماره دانشجویی

  :لکترونیکآدرس ا:                                           تلفن همراه:                                                    تلفن ثابت

  

  :مرحله آموزشی

  :تعداد واحدهاي گذرانده شده تا کنون

  :معدل کل واحدهاي گذرانده تا کنون

  :نمره امتحان جامع
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  جلساتی که دانشجو در آنها شرکت کرده است - الف

را که در طول چهار سال گذشته شرکت  -اعم از ملی یا بین المللی –دانشجو باید جزییات هرگونه نشست تحقیقاتی، کارگاه، سمینار و کنفرانسی 
  ).چنانچه در برگزاري نشست هاي فوق همکاري داشته اید لطفا قید کنید(کرده است در جدول زیر ثبت نماید 

  ).ات الزامی استارائه مستند(همچنین بهتر است آنچه را که از شرکت در نشست و حضور در جلسه آموخته اید در جدول ذکر نمایید 
  

  دستاوردها  زمان و مکان  عنوان برنامه
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  لیست مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنگره هاي داخلی و خارجی - ب

در محیط یک گروه تحقیقاتی، این ارائه می تواند . دانشجو باید در این قسمت تمام موارد ارائه رسمی یا غیر رسمی مقاالت خود را ثبت نماید
  ).یا پوستر ه يارائه شفا(لطفا روش ارائه تحقیق را ذکر کنید . آموزشگاه یا دانشکده و در سطح ملی یا بین المللی باشد

بررسی قرار گرفته؛ در موارد ارائه رسمی باید توضیحات مربوطه را ذکر کنید مثال اینکه براي ارائه دعوت شده اید، یا اینکه مقاله شما مورد مرور و 
  )ارائه مستندات الزامی است. (بهتر است مهم ترین باخوردهاي کنگره را نیز ثبت نمایید

  

  سایر اطالعات مرتبط/ بازخورد  زمان و مکان  عنوان برنامه
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  مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و بین المللی -ج

دانشجو باید مقاالت چاپ شده یا در حال . برنامه پژوهش خود را به نحوي پیش ببرید که منجر به تولید مقاالتی با کیفیت باال گرددتوصیه می شود 
  .چاپ خود را در این قسمت ذکر نموده و کپی خالصه مقاالت را ضمیمه نماید

  

  نام مجله و زمان انتشار  عنوان مقاله
Index 

  نام نویسندگان
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  فرم ثبت کلیه مالقات هاي رسمی دانشجو با اساتید راهنما و مشاور

  اساتید راهنما/ ثبت مالقات هاي رسمی با استاد - الف

  امضاي دانشجو  امضاي استاد راهنما  تاریخ  جلسه
        بحث درباره نیازهاي آموزشی با استاد راهنماي تحصیلی

        گزارش پیشرفت تحصیلی سال اول

        اولین جلسه رسمی دانشجو با استاد راهنماي پژوهشی

        بحث درباره نیازهاي آموزشی و پژوهشی نیمسال اول سال دوم

        گزارش پیشرفت تحصیلی سال دوم

        بحث درباره نیازهاي آموزشی و پژوهشی نیمسال اول سال سوم

        سومگزارش پیشرفت تحصیلی سال 

        بحث درباره برگزاري جلسه دفاع پایان نامه

        گزارش پیشرفت تحصیلی سال چهارم
  

تعداد مالقات هاي با استاد مشاور متفاوت است اما بطور : اساتید مشاور/ ثبت مالقات هاي رسمی با استاد -ب
  .معمول حداقل دو مالقات در هر سال آکادمیک مورد انتظار است

  امضاي دانشجو  امضاي استاد مشاور  تاریخ  جلسهموضوع   زمان
  ..............................نیمسال 

        

          ..............................نیمسال 

          ..............................نیمسال 

          ..............................نیمسال 

          ..............................نیمسال 

          ..............................نیمسال 

          ..............................نیمسال 

          ..............................نیمسال 
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مدیریت گروه بیوتکنولوژي دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان براي ارتقاي سطح کیفی آموزش دانشجویان مبادرت 
  .و یکسان نمودن فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نموده استبه استانداردسازي 

تدوین این کتابچه به این منظور بوده و امید است که به دانشجو کمک نماید تا فعالیت هاي خود را مستند نماید و در هر مرحله 
  .را به درستی ترسیم نمایدتحصیلی از جایگاه خود مطلع باشد و بتواند برنامه آینده خود 

  

  :رفرنس ها و منابع
  )انتشارات دانشگاه( PhDکارنماي پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتراي تخصصی  -1

  


