ضوارُ فزمs-amoozesh-25:
ضوارُ تاسًگزی-:

فزم گشارش پیطزفت کار پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ

تاریخ1394/06/17 :

هَسسِ آهَسش ػالی سارٍیِ
غیز دٍلتی – غیز اًتفاػی

تَضیح چگًَگی تکویل ایي فزم  :هَارد سیز کِ ضاهل هطخصات داًطجَ ٍ ػٌَاى پایاى ًاهِ ٍ ًام استاد راٌّواست ،تایذ تکویل
ضَد .جلَ گشیٌِ آخز یؼٌی ضزح گشارش ّای دٍرُ ای  ،تزای گشارشِ اٍل ًَضتِ هی ضَد گشارش سِ هاِّ اٍل ٍ ٍ در یک ًسخِ
دیگز اس ّویي فزم ًَضتِ هی ضَد گشارش سِ هاُ دٍم ّ.ز گشارش تایذ تِ اًذاسُ ًصف صفحِ (در کادر پاییي ) ًَضتِ هی ضَد ٍ
داًطجَ سیز آى را اهضاء ًوَدُ ٍسپس استاد راٌّوا در صفحِ تؼذ تأییذ ٍ اهضاء هی ًوایذ .یؼٌی ّز گشارش یک تزگ صفحِ تؼذی
کِ اهضاء استاد راٌّوا دارد تایذ ضویوِ داضتِ تاضذ .
اطالػات کلی
ػٌَاى پایاىًاهِ:
ًام داًطجَ:
ضوارُ داًطجَیی:
رضتِ تحصیلی:
تؼذاد ًیوسالْای گذراًذُ ضذُ تا احتساب ًیوسال جاری :
استاد راٌّوا:
استاد هطاٍر:
تاریخ تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ در جلسِ گزٍُ :
درصذ پیطزفت کار:
ضزح گشارش ّای دٍرُ ای:

تاریخ ٍ اهضاء داًطجَ
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غیز دٍلتی – غیز اًتفاػی

*ًظز استاد راٌّوا در راتطِ تا پیطزفت کار:

تاریخ ٍ اهضاء استاد راٌّوا

* گشارش فَق در تاریخ

تِ ٍاحذ پژ ٍّص تحَیل دادُ ضذ.

تاریخ ٍ اهضاء هذیز پژٍّطی

 کلیِ داًطجَیاى هقطغ کارضٌاسی ارضذ هَظف ّستٌذ اس سهاى اخذ پایاى ًاهِ ،فزم گشارش سِ هاِّ پایاى ًاهِ را
تِ تائیذ استاد راٌّوا تزساًٌذ.
 تاکیذ هی ضَد کِ اًتخاب ٍاحذ داًطجَ در تزم ّای تؼذ ٍ اجاسُ دفاع اس پایاى ًاهِ ،هٌَط تِ ارسال هٌظن گشارش
ّای فَق خَاّذ تَد.
ً وزُ پایاى ًاهِ هزتَط تِ ًحَُ ارائِ ایي گشارضْا هی تاضذ کِ ػذم ارائِ تِ هَقغ گشارش هَجة کسز ًوزُ خَاّذ
گزدیذ.

