
  معاونت آموزشی دانشکده مهندسیمعاونت آموزشی دانشکده مهندسی

  نامه کارشناسینامه کارشناسیفرم تصویب پایانفرم تصویب پایان
  

  ::رشته و گرایشرشته و گرایش:                              :                              شماره دانشجوییشماره دانشجویی:                                        :                                        دانشجودانشجو
  ::نامهنامهنیمسال تصویب پایاننیمسال تصویب پایان:                                  :                                  استاد راهنمااستاد راهنما
  ::عنوان پروژهعنوان پروژه

  ::کلیديکلیدي  کلماتکلمات
  ::شرح مختصر پروژهشرح مختصر پروژه

  
  
  
  
  
  
  

  ::امکانات و تجهیزات موردنیازامکانات و تجهیزات موردنیاز
  ::نکات مهمنکات مهم

  ..باشدباشدنامه مینامه مینامه حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال بعداز اخذ پایاننامه حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال بعداز اخذ پایانمهلت انجام پایانمهلت انجام پایان  ..11
امه مسئول امه مسئول نندانشجو و استاد راهنما در مورد عملی بودن و در دسترس بودن تجهیزات و امکانات الزم جهت انجام پایاندانشجو و استاد راهنما در مورد عملی بودن و در دسترس بودن تجهیزات و امکانات الزم جهت انجام پایان  ..22

  ..باشدباشدگونه عذري از این جهت قابل قبول نمیگونه عذري از این جهت قابل قبول نمیبوده و هیچبوده و هیچ
  ..باشدباشدعنوان، محتواي پروژه و استاد راهنما به هیچ عنوان قابل تغییر نمیعنوان، محتواي پروژه و استاد راهنما به هیچ عنوان قابل تغییر نمی  ..33
  

  ::تعهد دانشجوتعهد دانشجو
  اهنما به اهنما به و نمره توسط استاد رو نمره توسط استاد ر  ععنامه دفانامه دفااز پایاناز پایان............................. ............................. شود حداکثر تا قبل از تاریخ شود حداکثر تا قبل از تاریخ دانشجو متعهد میدانشجو متعهد می  ..11

در غیر اینصورت نمره صفر توسط آموزش دانشکده منظور شده و دانشجو باید درس پروژه را مجدداً در غیر اینصورت نمره صفر توسط آموزش دانشکده منظور شده و دانشجو باید درس پروژه را مجدداً . . ارسال شودارسال شود  آموزش دانشکدهآموزش دانشکده
  ..اخذ نمایداخذ نماید

    ..جهت حصول اطمینان از درج نمره دانشجو موظف است مراحل ثبت نمره را شخصاً تا یکماه پس از تاریخ فوق پیگیري نمایدجهت حصول اطمینان از درج نمره دانشجو موظف است مراحل ثبت نمره را شخصاً تا یکماه پس از تاریخ فوق پیگیري نماید  ..22
کلیه موارد فوق را به دقت مطالعه نموده و کلیه موارد فوق را به دقت مطالعه نموده و ..........................................................................به شماره دانشجویی به شماره دانشجویی .................................................. .................................................. اینجانب اینجانب   ..33

  ..پذیرمپذیرممورد تأیید بوده و هرگونه تصمیم آموزش دانشکده مبنی بر عدم رعایت موارد فوق را میمورد تأیید بوده و هرگونه تصمیم آموزش دانشکده مبنی بر عدم رعایت موارد فوق را می
  
  

  استاد راهنما                                             مدیر گروه                         استاد راهنما                                             مدیر گروه                                                   :  :  ادگیادگینام و نام خانونام و نام خانو
نام و نام خانوادگی                                  نام و نام خانوادگی                                       نام و نام خانوادگی                                  نام و نام خانوادگی                                                   امضا  و تاریخ امضا  و تاریخ     

امضا                                                       امضا                                                             امضا                                                       امضا                                                                                                                                                   امضا  امضا              
   


