باسمه تعالی

تاريخ:

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

(نسخه نهايی)

دانشــگـاه صــنعتی اصـفـهـان

فرم گزارش پیشرفت 1

دانشکده مهندسی صنايع و مرکز برنامهريزي سیستمها

(قابل استناد)

فرم گزارش پيشرفت پروژه (شماره )1
(لطفاً بعد از هماهنگي با استاد راهنماي خود به سؤاالت زير به دقت پاسخ داده و بعد از تأييد استاد راهنما اين فرم را به دفتر آموزش دانشكده تحويل دهيد).

نام و نام خانوادگي دانشجو

.1

شماره دانشجویی

استاد راهنما

تاريخ دفاع

تعداد واحد گذرانده

معدل کل

ترم ثبت پروژه

موضوع پروژه

آیا موضوع پروژه خود را به طور دقيق مشخص کردهاید؟

(انتظار میرود موضوع پروژه شما در این مقطع به طور دقيق مشخص شده باشد؛ در صورت مثبتت بتود  ،عنتوا دقيتق

پروژه را به همراه توضيح مختصری راجع به نحوه انجام کار ذکر کرده و در صورت منفی بود جواب دالیل خود را ذکر نمایيد).

 .2چه نوع از انواع منابع زیر را برای کار خود الزم میدانيد؟ آیا دسترسی به هریک از مراجعی که مشخص نمودهاید براحتی امکانپذیر است؟ چه مراحلتی
برای دستيابی به این مراجع الزم است طی شود؟ توضيح دهيد(.در صورتی که بيشتر از یک مورد هم میباشد ،عالمت بزنيد).

 پایا نامه ها و مقاالت علمی

 کتابها

 مطالعات ميدانی

 منابع اینترنتی

 .3مراجعه به استاد راهنماي پروژه
تاکنو در چه زمينه هایی در ارتباط با پروژه کارشناسی خود با استاد راهنمای پروژه مشاوره داشتهاید؟(به صورت تيتروار ذکر نمایيد).

 .4پيشرفت پروژه
درصد پيشرفت پروژه(از نظر دانشجو) :تتتتتتتتتت

درصد پيشرفت پروژه(از نظر استاد راهنما) :تتتتتتتتتت

 .5فعاليتهاي انجام شده
شرح کوتاهی از فعاليتهایی که تاکنو انجام دادهاید را در زیر بنویسيد .آیا برنامههایی که در راستای تکميل پروژه الزم است انجام دهيد با هماهنگی استتاد
راهنمای خود مشخص نمودهاید؟ (منحصراً نام ببرید).

امضاء دانشجو

امضاء استاد راهنما

امضاء معاو آموزشی
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فرم گزارش پيشرفت پروژه (شماره )2
(لطفاً بعد از هماهنگي با استاد راهنماي خود به سؤاالت زير به دقت پاسخ داده و بعد از تأييد استاد راهنما اين فرم را به دفتر آموزش دانشكده تحويل دهيد).

.1

تحقق برنامهها

آیا برنامههایی که در گزارش پيشرفت شماره ( )1قصد انجام آ را داشتهاید ،محقق شده است؟ (در صورت منفی بود جواب دالیل آ را ذکر کنيد و در صورت
مثبت بود نيز به اختصار گزارش دهيد).

.2

زمانبندي انجام فعاليتها

آیا مراحل انجام پروژه بر طبق زمانبندی اوليه پيش رفته است یا خير؟(در صورت پاسخ مثبت مراحل را ذکر و در غير اینصورت دالیل تأخير در انجام کارها را
توضيح دهيد).

 .3پيشرفت پروژه
درصد پيشرفت پروژه(از نظر استاد راهنما) :تتتتتتتتتت

درصد پيشرفت پروژه(از نظر دانشجو) :تتتتتتتتتت
 .4برآورد صحيح منابع

برای انجام پروژه خود به چه منابع و مأخذی تاکنو مراجعه نموده اید؟ آیا به غير از منابعی که در گزارش اول الزم میدانستيد به منابع و مراجع دیگری هم
نياز پيدا کردهاید؟
 منابع اینترنتی (نام و آدرس سایتهایی که مراجعه کردهاید را ذکر کنيد)
 کتاب (مشخصات کتاب و نویسنده آنرا ذکر نمایيد)
 پایا نامهها و مقاالت علمی (مشخصات ارجاع آنها ذکر شود)
 جمعآوری اطالعات ميدانی (محل انجام و مخاطبين تحقيقات انجام شده خود را ذکر کنيد)

 .5فعاليتهاي انجام شده
الف) مشکالت خود را در این مرحله از پروژه به اختصار بيا کنيد.

ب) شرح مختصری از کارهایی که در فاصله گزارش اول تا گزارش دوم انجام دادهاید ارائه دهيد.

امضاء دانشجو

امضاء استاد راهنما

امضاء معاو آموزشی

