
 
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 بسمه تعالی

 

 کارشناسی فرم درخواست ثبت پروژه
 

  تابستان       نیمسال دوم        نیمسال اول       2پروژه       1پروژه 

 تاریخ:

 شماره: 

جو
ش

ت دان
درخواس

  رشته تحصیلی: شماره دانشجویی:  نام و نام خانوادگی:  

  معدل کل:  کل واحد گذرانده: تعداد بسته تخصصی: 

 سایر دانشجویان مشترک در پروژه:
  :تاریخ و امضاء دانشجو

شکده
نظر دان

 

 معاون محترم آموزشی دانشکده:

 با سالم

 شود.احتراما با ثبت پروژه کارشناسی تحت راهنمایی اینجانب با مشخصات زیر و شرح پیوست )پشت صفحه( موافقت می

  فارسی:عنوان پروژه به 
 

  امضاء درصد مشارکت نام و نام خانوادگی استاد پروژه  

1    

2    

 تاریخ و امضاء مدیر گروه:                                 نظر مدیر گروه )گروه استاد پروژه(:                                                       

 تاریخ و امضاء معاون آموزشی دانشکده:                  نظر معاون آموزشی دانشکده:                                                            

ی
جه ارزیاب

نتی
 

 امضاء - نام و نام خانوادگی نمره به حروف نمره به عدد 

    51راهنما از استاد ارزیابی کلی 

    1از پروژه توسط استاد داور و گزارش نمره ارائه 

   نمره نهایی
 تاریخ و امضاء معاون آموزشی دانشکده:

 :دیدر رابطه با پروژه پاسخ ده لیداور محترم ، لطفاً به سواالت ذاستاد 

 ی:   مرور نوع پروژه                         یساز هیو شب یتئور                  و ساخت یطراح   

 یبل   د؟یکن یم هیتوص شگاهیبخش نما یآن را برا ایپروژه آ یو پژوهش یعلم یبا توجه به محتوا        ریخ   
 یلب؟      دیکن یم هیبخش مسابقه توص یرا برا آن ایآ شگاهیبخش نما یدر صورت انتخاب پروژه برا        ریخ   
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 شرح خالصه پروژه پیشنهادی
 تاریخ:

 شماره: 

 عنوان پروژه: 

 شرح خالصه پروژه پیشنهادی:

 

 :تایید مدیر گروه تایید استاد پروژه: تایید دانشجو:

 : دانشجو باید درس پروژه خود را در زمان ثبت نام اصلی و یا ترمیم شخصا و از طریق سیستم گلستان اخذ نماید.1تذکر 

 باشد.واحد گذرانده  08: دانشجو باید حداقل 2تذکر 

واحد اخذ کرده باشد و یا سنوات مجاز  28و یا بیشتر از  12التحصیلی در آن ترم کمتر از : دانشجویی که پروژه را در ترم آخر ثبت نموده و به دلیل فارغ3تذکر 

 ارائه پروژه فرصت دارد و امکان ثبت ادامه پروژه وجود ندارد. برایتحصیلش به اتمام رسیده باشد، فقط تا پایان همان ترم 

 : نهایی شدن ثبت نام دانشجو منوط به درج اطالعات ذکر شده باال در فایل مربوطه است.4تذکر 

 دانشکده ضمیمه شود.ای پیشنهاد پروژه یا هر گونه اطالعات دیگر به تشخیص : در صورت نیاز چکیده یک صفحه5تذکر 

 ارائه پروژه به صورت سمینار الزامی است. :6تذکر 

 : منظور از مدیر گروه در این فرم مدیر گروه استاد پروژه است.7تذکر 
 


