
        
دانشكده 

  کامپيوترمهندسی 

   به نام خدا
ارزشيابي استاد راهنما از    

پيشرفت تحقيقاتي دانشجوي 
  آارشناسي ارشد

  

   مشخصات دانشجو  

    ارزشيابي استاد راهنما
    )(عالمت بزنيد " لطفا

  موضوعات
 

 عالي
)٢۵/٠(  

 خوب
)٢/٠(  

 متوسط
)١۵/٠(  

 ضعيف
)١/٠(  

غيرقابل 
)٠(قبول  

رائــه گـــزارش  ا رعايــت زمانبنـــدي در 
ــاي  بـــه و آتبـــي  شـــفاهي       هـ

  استاد راهنما
     

 ٢ضریب ( تمام وقت حضور فيزيكي 
(      

پيگيريهاي الزم در  و حفظ کيفيت
      امور تحقيقاتي و اجرائي پروژه

      جمع نمرات هر ستون

:به عدد وحروف  )١(نمره گزارش دانشجو از   

  .   ح فوق مورد تاييد است  نمره پيشرفت تحقيقاتي دانشجوي فوق الذآر به شر   

    امضاء  ..................................تاريخ                   

  مقررات آموزشي    
     نمره استاد راهنما در بند استمرار در تحقيق فرم ارزشيابي نهائي دانشجو درج شده و پس از آن غير قابل - ١    

  .تغيير خواهد بود         
از دريافت .  مشاور به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل گردد/رگه نمره مستقيما توسط استاد راهنما ب- ٢

  .نمره توسط دانشجو خودداري خواهد شد
 عدم دريافت  نمره دانشجو توسط دفتر تحصيالت تكميلي در موعد مقرر معادل با درج نمره صفر براي دانشجو - ٣

  .ميباشد
  .  به ترتيب در پايان نيمسال سوم و چهارم تحصيلي دانشجو اخذ ميگردد) ٢( و )١( گزارش شماره - ۴

    . لطفا در صورتيكه دانشجو در مرخصي تحصيلي بوده  روي برگه قيد نموده عودت داده شود-  ۵  

   ورودي  سال    :گرايش تحصيلي       :نام و نام خانوادگي
.................. 

نيمه         نوبت دوم                 نوبت اول

  اول

  :استاد راهنما

گزارش 
دو  نيمسال

 م 

  ...................سال   

 
 

     
دانشکده 

  مهندسی کامپيوتر

ه نام خداب    
ارزشيابي استاد راهنما از    

پيشرفت تحقيقاتي دانشجوي 
  آارشناسي ارشد

  

   مشخصات دانشجو   

      ارزشيابي استاد راهنما
    )(عالمت بزنيد " لطفا

  موضوعات 
 

 عالي
)٢۵/٠(  

 خوب
)٢/٠(  

 متوسط
)١۵/٠(  

 ضعيف
)١/٠(  

غيرقابل 
)٠(قبول  

رائــه گـــزارش  ا رعايــت زمانبنـــدي در 
ــاي  بـــه و آتبـــي  شـــفاهي       هـ

  استاد راهنما
     

 ٢ضریب(  تمام وقت يزيكي حضور ف
(      

پيگيريهاي الزم در  و حفظ کيفيت
      امور تحقيقاتي و اجرائي پروژه

      جمع نمرات هر ستون

:به عدد وحروف  )١(نمره گزارش دانشجو از 

  .        نمره پيشرفت تحقيقاتي دانشجوي فوق الذآر به شرح فوق مورد تاييد است

    امضاء  ..................................ريخ تا                  

  مقررات آموزشي    
   نمره استاد راهنما در بند استمرار در تحقيق فرم ارزشيابي نهائي دانشجو درج شده و پس از آن غير قابل -1      

  .تغيير خواهد بود       
از دريافت .  تر تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل گرددمشاور به دف/ برگه نمره مستقيما توسط استاد راهنما- ٢

  .نمره توسط دانشجو خودداري خواهد شد
 عدم دريافت  نمره دانشجو توسط دفتر تحصيالت تكميلي در موعد مقرر معادل با درج نمره صفر براي دانشجو - ٣

  .ميباشد
  .  صيلي دانشجو اخذ ميگرددبه ترتيب در پايان نيمسال سوم و چهارم تح) ٢(و ) ١( گزارش شماره - ۴

. لطفا در صورتيكه دانشجو در مرخصي تحصيلي بوده  روي برگه قيد نموده عودت داده شود-  5    

   ورودي  سال    :گرايش تحصيلي      :نام و نام خانوادگي
..................

نيمه         نوبت دوم                 نوبت اول

  اول

  :استاد راهنما

ارش گز
دو  نيمسال

 م 

  ...................سال   

 


