
 الف 5فرم                                 ماهه و ارائه ژورنال کالب دانشجویان دکتری 6فرم گزارش پیشرفت 

 

 □ خیر □بلی اید؟ نموده کسب را خارجی زبان نمره حدنصاب آیا-1

 . نمایید می حضوری مشورت خود نامه پایان موضوع خصوص در خود راهنمای )اساتید( استاد با چندبار میانگین طور به-2

 □یکبار  ماه 3ر ه□ ماه یکبار 2 هر □ یکبار ماه هر □ یکبار هفته 2 هر □ یکبار هفته هر □ هفته در یکبار از بیش

 ارتباط الکترونیکی پست یا و تلفنی مشورت طریق از نامه پایان موضوع خصوص در خود راهنمای )اساتید( استاد با چندبار میانگین طور به-3

 ؟ کنید می برقرار

 □یکبار  ماه 3ر ه□ ماه یکبار 2 هر □ یکبار ماه هر □ یکبار هفته 2 هر □ یکبار هفته هر □ هفته در یکبار از بیش

 □ خیر  □بلی ؟ هستید راضی گرفته صورت های مشاوره و مالقات نحوه از آیا-4

 . بنویسید ، داده انجام گذشته ماه 12 طی خود راهنمای )اساتید( استاد با که را پژوهشی های طرح یا مقاالت تعداد-5

 

 □ خیر □ بلی ؟ هستید راضی جاری تحصیلی سال در خود تحصیلی پیشرفت از آیا-6

 □ خیر  □بلی ؟ است گذاشته تاثیر شما به محوله امور روی جاری تحصیلی سال طی در خاصی موضوع یا مشکل آیا-7
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 □ خیر  □بلی ؟ است شده جامعتان ارزیابی در موفقیت عدم باعث خاصی وضعیت یا مشکل آیا-8

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

 □ خیر .......................... واحد تعداد □بلی  ؟ اید بوده تدریس به مشغول دانشگاه آموزشی های برنامه در آیا-9

 ؟ نمایید دفاع خود نامه پایان از زمانی چه در دارید انتظار-10

 □ خیر □بلی آیا ژورنال کالب خود را ارائه داده اید؟-11

 دانشجو امضاء و تاریخ                                                   ژورنال کالب: .................................................................تاریخ ارائه -12



 ب 5فرم                                  ماهه و ارائه ژورنال کالب دانشجویان دکتری 6فرم گزارش پیشرفت 

 

 . باشد می ................................. دوم/اول تحصیلی نیمسال به مربوط زیر سواالت

 ؟ نماید می حضوری مشورت خود نامه پایان موضوع خصوص در شما با منظم طور به چندبار مذکور دانشجوی میانگین طور به -1

 □یکبار  ماه 3ر ه□ ماه یکبار 2 هر □ یکبار ماه هر □ یکبار هفته 2 هر □ یکبار هفته هر □ هفته در یکبار از بیش

 می برقرار ارتباط الکترونیکی پست یا و تلفنی مشورت طریق از نامه پایان موضوع خصوص در شما با مذکور دانشجوی چندبار میانگین طور به-  2

 ؟ کند

 □یکبار  ماه 3ر ه□ ماه یکبار 2 هر □ یکبار ماه هر □ یکبار هفته 2 هر □ یکبار هفته هر □ هفته در یکبار از بیش

 □ خیر □ ؟بلی هستید راضی گرفته صورت های مشاوره و مالقات نحوه از آیا  3-

 . بنویسید ، داده انجام گذشته ماه 12 طی شما دانشجوی که را پژوهشی های طرح یا مقاالت تعداد  4-

 

 □ خیر □ بلی ؟ هستید راضی جاری تحصیلی سال در دانشجو پیشرفت از آیا-5

 □ خیر □ بلی ؟ است گذاشته تاثیر وی به محوله امور روی جاری تحصیلی سال طی در خاصی موضوع یا مشکل آیا  6-
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 □ خیر  □بلی ؟ است شده جامع ارزیابی در دانشجو موفقیت عدم باعث خاصی وضعیت یا مشکل آیا  7-

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

 □خیر .......................... واحد تعداد □بلی ؟ است بوده تدریس به مشغول دانشگاه در دانشجو آیا-  8

 ؟ شود دفاع آماده و کامل وی رساله زمانی چه در دارید انتظار  9-

 □ خیر  □بلی آیا ژورنال کالب خود را ارائه داده اید؟-10

 : .................................................................                                                توسط دانشجو تاریخ ارائه ژورنال کالب-11

 راهنما استاد امضاء و تاریخ

 


