
 تحصیلی پیشرفت گزارش
 95های ماقبل ورودی
 از خارج مطالعاتی فرصت از استفاده صورت در و) تحصیلی سال هر پایان در باید دکتري دانشجوي. 8ماده  3تبصره 

 اساس بر را خود تحصیلی پیشرفت گزارش رساله، پیشنهاد کمیته اعضاي حضور در (مطالعاتی فرصت از بعد دانشگاه،

 عالی) صورت به را خود کیفی ارزیابی نتیجه باید رساله کمیته اعضاي .نماید ارائه شفاهی صورت به مصوب تحقیق طرح
 .دهد ارائه دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدیر و گروه مدیر به تحصیلی پیشرفت گزارش قالب در (ضعیف و متوسط ، خوب ،

 96و  95های ورودی
 خارج مطالعاتی فرصت از استفاده صورت در و) تحصیلی نیمسال هر پایان در باید دکتري دانشجوي .8ماده  3تبصره 

 به کتبی صورت به مصوب تحقیق طرح اساس بر را خود تحصیلی پیشرفت گزارش (مطالعاتی فرصت از بعد دانشگاه، از

 رساله پیشنهاد کمیته حضور در تحصیلی، پیشرفت گزارش راهنما، استاد صالحدید صورت در .نماید ارائه راهنما استاد
 .گرددمی ارائه

 آن و بعد از 97های ورودی
 از خارج مطالعاتی فرصت از استفاده صورت در و) تحصیلی نیمسال هر پایان در باید دکتري دانشجوي. 44ماده 

 تحصیالت نماینده نظارت با و تحصیلی پیشرفت گزارش کمیته اعضاي حضور در (مطالعاتی فرصت از بعد دانشگاه،
 باید کمیته اعضاي .نماید ارائه شفاهی صورت به مصوب تحقیق طرح اساس بر را خود تحصیلی پیشرفت گزارش تکمیلی،

 .دهند ارائه (ضعیف و متوسط ، خوب ، عالی)صورت به را خود کیفی ارزیابی نتیجه

 

 

 



 .است زیر افراد از متشکل تحصیلی پیشرفت گزارش کمیته .تبصره
 راهنما (تاداناس)استاد  -1
 .شوندمی برگزیده دانشکده تصویب و آموزشی گروه پیشنهاد به که رساله پیشنهاد کمیته داوران از نفر یک حداقل  -2

 ها ورودی همه
 عضو نفر دو و مشاور (استادان) استاد راهنما، (استادان) استاد از متشکل ايکمیته. دکتری رساله پیشنهاد کمیته
 ارايد بایست می مذکور کمیتهاعضاء از یکی حداقل .است مربوطه گروه تصویب و راهنما استاد پیشنهاد به علمی هیأت
 .باشند دانشیاري مرتبه

 پیشنهاد کمیته عضو عنوان به دانشگاه از خارج ايحرفه متخصصان یا علمی هیأت اعضاي با همکاري .3ماده  4تبصره 
 .است دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي از مجوز اخذ به منوط دکتري رساله کمیته و دکتري رساله


