باسمه تعالی

فرم انتخاب واحد درس پروژه پایانی
فرم شماره ( 217الف)

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

اینجانب  ................................................با شماره دانشجویی  .....................................دانشجوی رشته  ..................................................گرایش  ..................................قصد اخذ
درس پروژه پایانی را در نیمسال  .............سال تحصیلی  ......................دارم .
طبق هماهنگی های صورت گرفته ،استاد راهنمای اینجانب آقا/خانم  ..........................................بوده و موضوع توافق شده
 ......................................................... ..................................................................................................................................................می باشد.
ضمنا متعهد میشوم در زمان انتخاب واحد نیمسال مورد نظر ،درس پروژه پایانی را انتخاب نمایم.

امضاء ……… …...….........تاریخ

/

/

نظر استاد راهنما

به عنوان استاد راهنمای دانشجوی فوق ،موضوع انتخاب شده مورد تایید اینجانب می باشد.
مالحظات.......................................................................................... ............................................................................................................................. :
امضاء ……… …...….........تاریخ

/

/

نظر مدیر پژوهش گروه

با استاد درس و موضوع مورد نظر موافقت می شود  موافقت نمی شود
توضیحات............... ........................................................................................... .................................................................................................................................................................... :
امضاء ……… …...….........تاریخ

/

/

نظر مدیر امور پژوهش دانشگاه

با استاد درس و موضوع مورد نظر موافقت می شود  موافقت نمی شود
امضاء ……… …...….........تاریخ

/

/

باسمه تعالی

فرم اخذ واحد پروژه
فرم شماره ( 217ب)

این قسمت توسط استاد پروژه تکمیل شود

بدینوسیله تایید می شود آقای/خانم  ...............................................................................................................دان شجوی رشته ......................................................................
مقطع  .......................................به شم اره دانشجویی  .......................................................در تاریخ  ..............................................درس پروژه را به ارزش  ...........واحد با
اینجانب انتخاب نموده است.
عنوان پروژه نامبرده  ............................................................................................................................................................................می باشد.

امضاء ……… …...….........تاریخ

/

/

این قسمت توسط مدیرگروه تکمیل شود

اخذ پروژه دانشجو آقای /خانم  ........................................................................................با استاد ................................................
تحت عنوان  ................................................................................................................................................ .....................................................................مورد تایید می باشد.
امضاء ……… …...….........تاریخ

/

/

این قسمت توسط مدیرگروه و استاد درس تکمیل شود

نمره نهایی درس پروژه پایانی آقای /خانم  ........................................................................به ارزش  ...............واحد به شرح زیر اعالم می گردد:
نمره به عدد  ............................نمره به حروف .......................................................................................................................
امضاء استاد ……… …...….........تاریخ

/

/

امضاء مدیر گروه ……… …...….........تاریخ

/

/

این قسمت توسط کارشناس گروه تکمیل شود

بدینوسیله تایید می شود گزارش پروژه آقای  /خانم  ....................................................................با عنوان .................................................................................................
دریافت گردید.
امضاء کارشناس گروه … …...…......تاریخ

/

/

