
وزارت علوم 

1پیوست باسمه تعالیوزارت علوم ، تحقیقات و فناوري                       

گزارش کتبی پیشرفت کارپایان نامه دوره هاي تحصیالت تکمیلی

مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی موسسه
با سالم واحترام

رشناسی کامقطع ...................................... به شماره دانشجویی .................................... بدینوسیله رئوس فعالیت هاي اینجانب 
....................................................... .....................................................نامه با موضوع پایان....... ........رودي و............. ..............ارشد رشته 

.دگردا رسیده است به شرح ذیل تقدیم میکه به تأیید استاد راهنم

امضا دانشجو:                                     تاریخ

:نظر استاد راهنما
عدم رضایت / نامه، حضور دانشجو در موسسه و رضایتاستاد گرامی، لطفاً نظر خود را در رابطه با چگونگی پیشرفت کار پایان

.از وي در ذیل بیان فرمایید

امضا استاد راهنما:تاریخ

:مدیر تحصیالت تکمیلی

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی
با سالم

تذکرات الزم به منظور بهبود فعالیت پژوهشی به وي ابالغ گردد / لطفاً گزارش فوق در سوابق دانشجو نگهداري شود 

امضا مدیر تحصیالت تکمیلی:                           تاریخ

.هفته قبل از نیمسال تحصیلی تکمیلی و پس از تأیید استاد راهنما در اختیار امور تحصیالت تکمیلی قرار گیرد2این فرم می بایست :توجه
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