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 دانشكده منابع طبيعي 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 
 

 ( 14سايز Bold Bzar)دكتري گزارش علمي پيشرفت رساله 

 

 Bzar-12...  نام و نام خانوادگي:

 

 Bzar-12 شماره دانشجويي: ...

 

 Bzar-12  …  _مهندسي منابع طبيعي :رشته

 

 :رسالهعنوان فارسي 

 (Bold Bzar -12)سايز 

 

  عنوان انگليسي:

 (Times New Roman Bold -12)سايز 

 (Bold Bzar -11: )سايز 1استاد راهنما

 (Bzar -11)متن: سايز 

 (Bold Bzar -11: )سايز 2استاد راهنما 

 (Bzar -11)متن: سايز 

 (Bold Bzar -11: )سايز 1استاد مشاور

 (Bzar -11)متن: سايز 

 (Bold Bzar -11: )سايز 2استاد مشاور

 (Bzar -11)متن: سايز 
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 (14سايز  Bzar Bold)فونت  :خالصه گزارش علمي پيشرفت رساله -1
 (12سايز  Bzarمتن: )فونت 

سطر، فعاليت های انجام شده پروژه رساله و نتايج حاصل از آن، با توجه به درصد پيشرفت هر يک از  30در اين قسمت حداکثر در 

  اهداف اصلي تحقيق به طور خالصه ارايه شود.  

 

 (14سايز  Bzar Bold)فونت  :ابقه و اهميت تحقيقس -2
 (12سايز  Bzar Boldمقدمه: )فونت 

 (14سايز  Bzarمتن : )فونت 
مطابق با شيوه نامه تدوين و نگارش رساله در خصوص تحقيق مورد نظر  انجام گرفته) ذکر مرجع(: در اين قسمت به اختصار بررسي منابع 

   ي اصفهان ارايه شود.دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعت

 

 (14سايز  Bzar Boldفرضيات و اهداف تحقيق: )فونت  -3

  (14سايز  Bzarمتن : )فونت 
 

 

 (14سايز  Bzar Boldبررسي منابع: )فونت  -4

 (14سايز  Bzar متن : )فونت
تدوين  مطابق با شيوه نامهنيز ذکر مرجع  .وديل پرداخته مي شصبررسي منابع در  زمينه تحقيق به تف اين بخش به در : تحقيق( ) کاربردهای 

  آورده شود. دانشگاه صنعتي اصفهان منابع طبيعي رساله دانشکده نگارش  و

 

 

 (14سايز  Bzar Bold: )فونت نوآوري تحقيق-5

  (14سايز  Bzarمتن : )فونت 
 

 

 (14سايز  Bzar Bold)فونت  :ها مواد و روش -6

و نگارش رساله آورده مطابق با شيوه نامه تدوين ذکر مرجع  ،اقتباس مي شود يها از روش مواد و روشچنانچه در قسمت ) ذکر مرجع(:  
 شود. 

 (  12Bold Bzar)متن فلوچارت سايز فلوچارت روش كار : 

 در مورد فلوچارت روش کار از پس زمينه رنگي يا تيره استفاده نشود. ( Bzar 12)متن فلوچارت سايز 
 

 

 (14سايز  Bzar Boldنت )فو نتايج : -7

  (14و 12سايز Bzar)فونت  جداول و نمودارهاو توضيحات: 
 

 

 (14سايز  Bzar Bold: )فونت  و نتيجه گيري بحث -8

  (14سايز  Bzarمتن : )فونت 
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 (14سايز  Bzar Bold: )فونت هاپيشنهاد -9

  (14سايز  Bzarمتن: )فونت 
 

 

 .(دانشکده منابع طبيعي نگارش شودرساله  و نگارش ه تدوين)بر اساس شيوه نامفهرست منابع :  -10

 ( 12سايز  Bzarمتن: )فونت 

 

 

 

(12سايز  Bzarمتن: )فونت   (12سايز  Bzar Bold)فونت  :رسالهتائيد استادان راهنما و مشاور  -11

 با عنوان...................................... .................................گزارش علمي پيشرفت رساله دانشجو خانم / آقای......... در صورت تصويب

"...................................................................................................................................................................................................." 

 بر اساس ضوابط دانشگاه رساله ارزيابي و  2سمينار پژوهشي حضور در جلسه  آمادگي خود را برای ،هاپس از اعمال اصالحات و پيشنهاد

 اعالم مي نمائيم.صنعتي اصفهان 

 امضاء و تاريخ: .......................... :2استاد راهنما                        ..............................امضاء و تاريخ:: 1*استاد راهنما

 

 امضاء و تاريخ: ............................: 2استاد مشاور                       امضاء و تاريخ:...............................:1*استاد مشاور

 

 (10سايز  Bzar)فونت              الکترونيکي و شماره تماس الزامي است. برای استادان راهنما و مشاور خارج از دانشگاه ذکر آدرس دقيق محل کار، پست*

(12سايز  Bzarمتن: )فونت   (12سايز  Bzar Bold)فونت :اعالم نظر داوران

 ..............................................................................بعنوان داور خارج از دانشگاه اينجانب. -1

 

 ..............................................................................بعنوان داور داخل دانشگاه اينجانب   -2

 

 .............................................................................. بعنوان داور داخل دانشگاه اينجانب  -3

 

 نمي نمايم تائيد مي نمايم  2دانشجو خانم / آقای ....................................... را برای ارايه سمينار پژوهشي 

 ............. تاريخ...../......./...........................................امضاء:: ....................................................................نام و نام خانوادگي داور

 

 نکات مهم:
برای ارسال به  Pdfصفحه نگارش و به همراه فايل  60در  و حداکثر صفحه 15سه نسخه گزارش علمي پيشرفت رساله حداقل در  -1

 تحويل گروه آموزشي شود.( 5) فرم شماره  2کميته داوری، پيوست فرم برگزاری آزمون پژوهشي 

ورت حجم زياد جداول، اشکال و نقشه ها، اين قسمت از گزارش در قالب فايل پيوست به عنوان ضمائم گزارش بر روی در ص -2

 لوح فشرده قرار گيرد.

مشابه است و بطور يکسان مي تواند محور  با شيوه آموزشي و پژوهشي و يا پژوهش فرمت ارايه شده برای دانشجويان دکتری -3

 استفاده شود. 


