
 
 

 : ارزیابی گزارش پیشرفت کار پایان نامه مقطع کارشناسی 1فرم شماره 

 نیمسال اول / دوم ...........................
 

 می باشد و در صورت عدم تحویل فرم در تاریخ ذکر شده   فاز صفر و دفاع  اخذبعد از نیمسال  ، زمان تحویل فرم مربوطه*

 گردد.یک نمره از پایان نامه کسر می 
 

 شماره دانشجویی :                                  نام و نام خانوادگی :

 نام استاد ممتحن: نام استاد راهنما:

 عنوان پروژه:

 
 

 استاد محترم راهنما

 با سالم و احترام، با توجه به عملکرد دانشجوی فوق خواهشمند است به سواالت ذیل پاسخ دهید.        
 

 دانشجوی فوق به جنابعالی مراجعه مداوم داشته است؟آیا  -1
 
 
چه قسمت هایی از پروژه تا این زمان انجام شده است؟ خواهشمند است خالصه پیشرفت هر مرحله از پایان نامه که در فاز صفر  -2

 پروژه ذکر شده است را مشخص فرمایید.
 
 

 

 جناب آقای دکتر 

 ده مهندسی مکانیکمسئول محترم پروژه های کارشناسی دانشک
 

  ........................................................................ با سالم و احترام، بدینوسیله اعالم می دارد با توجه به پیشرفت کار پایان نامه خانم / آقای       

 تعلق می گیرد.  ................................................ نمره گزارش پیشرفت، نمره 1به نامبرده از   ................................................................... به شماره دانشجویی
 

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

 امضاء و تاریخ:

 مدیر محترم آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

 .بدون کسر نمره مورد تایید است -با سالم و احترام ،                    
   با کسر ....... نمره مورد تایید است. -

 مسئول پروژه های کارشناسی 

 دانشکده مهندسی مکانیک
 



 
 

 : ارزیابی گزارش پیشرفت کار پایان نامه مقطع کارشناسی 2فرم شماره 

 ...........................نیمسال اول / دوم 
 

 باشد و در صورت عدم تحویل فرم در تاریخ ذکر شده می  اخذ پروژه پایانینیمسال  ، زمان تحویل فرم مربوطه*

 یک نمره از پایان نامه کسر می گردد.
 

 شماره دانشجویی :                                  نام و نام خانوادگی :

 نام استاد ممتحن: نام استاد راهنما:

 عنوان پروژه:

 
 

 راهنمامحترم استاد  

 به سواالت ذیل پاسخ دهید.خواهشمند است با توجه به عملکرد دانشجوی فوق  ،با سالم و احترام        
 

 وم داشته است؟مدا آیا دانشجوی فوق به جنابعالی مراجعه -1
 
 
چه قسمت هایی از پروژه تا این زمان انجام شده است؟ خواهشمند است خالصه پیشرفت هر مرحله از پایان نامه که در فاز صفر  -2

 ذکر شده است را مشخص فرمایید.پروژه 

 

 

 
 جناب آقای دکتر 

 مسئول محترم پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک
 

  ........................................................................ بدینوسیله اعالم می دارد با توجه به پیشرفت کار پایان نامه خانم / آقایبا سالم و احترام،        

 تعلق می گیرد.  ................................................ پیشرفت، نمره نمره گزارش 1به نامبرده از   ................................................................... به شماره دانشجویی
 

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                

 مضاء و تاریخ:

 مدیر محترم آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

 .بدون کسر نمره مورد تایید است -با سالم و احترام ،                    
   با کسر ....... نمره مورد تایید است. -

 مسئول پروژه های کارشناسی 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 


