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بسمه تعالی
راهنمای تکمیل گزارش فعالیتهای دانشجو در انجام پایان نامه
دانشجوی گرامی:
با آرزوی موفقیت در طول دوره تحصیل خواهشممد اتمت بمه مات زیم توهمه و د مت ز
بف مایی :
ه ف از تهیه گ بوک ،ثبت فعالیتهای آموزشی و ا جا پایان امه دا شجو در طول تحصمیل
وی اتت .خواهشمد اتت در ابت ای دوره تحصیلی ،یک سخه از گ بوک را از گ وه دریافت
مایی و در طول دوره با ظارت اتتاد راهدما آموزشی و اتتاد راهدمای پایان امه خمود سمبت
به ت میل آن ا ا کدی  .شایان ذک اتت که گ وه ممیتوا م در هم زممان ز  ،گ بموک و
مستد ات آن را از دا شجو درخواتت کد و فعالیتهای ا جما گ فتمه را ب رتمی مایدم  .لم ا،
دا شجو موظف اتت سبت به ثبت و گه اری گ بوک د ت خاص مب ول مایم  ،بمه حموی
که گ وه در ه زمان ادر به ب رتی آن باش .

اجزای الگ بوک
در گ بوک ه اول ثبت فعالیتهای پژوهشی ارائه ش ه اتت ،ز اتت دا شجویان پس از
وشتن مشخصات کامل خود در صفحه اول ،با حوه ت میل این مجموعه آشدا گ د  .ه اول
عبارتد از:


گزارش جلسات مشاوره با استاد راهنماای آموزشای و اساتاتید راهنماا و
مشاور پایان نامه (جدول  :)1کلیه هلسماتی را کمه بما اتماتی راهدمما آموزشمی و
اتتاتی راهدمای پایان امه خود ب گزار می ماییم را در ایمن فم

ممدع س ماییم .

همچدین کلیه مشاوره های ایمیلی ،تلفدی یا م توبی که دا شجو دریافت می کدم را
در این ه ول وارد می مای .


گزارش دروس تئوری و عملی دوره تحصیلی (جدول شماره :)2در این هم ول
دا شجو موظف اتت که ا دروس و تع اد واح اعم از تئوری و عملی را کمه در هم
یم تال می گ را را به طور ه اگا ه وارد مای .



گزارش مشارکت دانشجو در تدریس دروس نظری و عملی (جادول شاماره
 :)3حضور دا شجو در کالتهای درس ظ ی و عملی که به پیشدهاد و زی ظ اتتاد
راهدمای دا شجو صورت می گی د به ت تیب در این ه ول ثبت می شود.



گزارش مشارکت دانشجو در برگزاری کارگاه های آموزشی (جدول شاماره :)4
مشارکت دا شجو در کارگاه های آموزشی که به پیشمدهاد و زیم ظم اتمتاد راهدممای
دا شجو یا گ وه صورت می گی د به ت تیب در این ه ول ثبت می شود.

 گزارش مشارکت دانشجو در ارائه مشاوره به سایر دانشجویان (جدول شماره :)5
کلیه مشاوره هایی که به تای دا شجویان اعم از دا شمجویان همم مقعم یما دا شمجویان
کارشداتی گ وه و یا تای گ وه ها ارائه می گم دد و زیم ظم اتمتاد راهدممای دا شمجو
صورت می گی د در این ه ول ثبت می شود.


گزارش فعالیت های آزمایشگاهی (جدول شماره  :)6شامل فعالیت های ا جا ش ه
در آزمایشگاه م تبط با پایان امه

 گزارش شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی (جدول شماره  :)7چدا چمه در در
دورههای کوتاه م ت و یا کارگاه آموزشی ش کت مودهای در این ه ول ثبت مایی .
 گزارش شرکت در جلسات مربوط به دفاع پایان نامههاا و ژورناال کا

گاروه

(جدول شماره  :)8ش کت در کلیه هلسات م بوط به پایان امههای تای دا شجویان را
در این ه ول ثبت مایی .
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