
 به نام خدا

:را اخذ نموده اند پروژه( واحد 98-99قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری )نیمسال دوم   

الزم بذکر است پس از این تاریخ فرم های و به واحد پژوهش ارائه دهید.خود را تکمیل  پروژهفرم های تیرماه  5تا  خواهشمند است

تحویل گرفته نمی شود. پروژه  

:پروژهمراحل تکمیل فرم   

در سایت دانشگاه قسمت آیین نامه ها / پژوهشی / مرتبط با دانشجویان بارگذاری شده است. پروژهفرم   

.را از این قسمت دانلود نمایند تصویب و ارزیابی پروژه فرمدانشجویان گرامی می بایست   

بفرمایید:برای تکمیل فرم به موارد زیر توجه   

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله اول :

 این قسمت توسط دانشجو باید تکمیل گردد.اطالعات خود را دقیق و خوانا وارد نمایید.

 

 

 

 

 مرحله دوم :

استاد راهنما از سوی موضوع پروژه ) به علت شیوع ویروس کرونا و تایید  تایید و امضا می شود. استاد راهنمااین قسمت توسط 

را باهم اخذ نمایید( پنجممحترم می توانید امضای مرحله دوم و   

 



 

 

 

 

 مرحله سوم :

تکمیل می گردد.مدیر گروه این قسمت توسط   

تیرماه : 5خرداد تا  17روزهای حضور مدیران گروه از تاریخ   

 سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

15الی  9از ساعت   

 خانم دکتر بحرینی مدیرگروه محترم برق

 سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

14الی  9از ساعت   

نیکنامآقای دکتر  مدیرگروه محترم کامپیوتر  

 دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

15الی  9از ساعت   

 آقای دکتر وفایی مدیر گروه محترم عمران و معماری

 سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 

13الی  9ساعت  از  

 خانم دکتر اخوان مدیر گروه محترم صنایع و حسابداری

 

 

 

 

 مرحله چهارم :

در این قسمت فرم پروژه شما اماده تحویل نمی باشد  چنانچه.دقت بفرمایید تکمیل میگرددواحد پژوهش این قسمت توسط 

خود را به واحد پژوهش تحویل دهید در غیر این صورت به علت شیوع ویروس کرونا مرحله چهارم را همزمان با مرحله ششم انجام 

 دهید.

 

 

 

 

 



 

 مرحله پنجم :

) به علت شیوع  تاریخ برگزاری جلسه دفاع ثبت گردددقت بفرمایید که تایید و امضا می شود. استاد راهنمااین قسمت توسط 

را باهم اخذ نمایید( پنجم محترم می توانید امضای مرحله دوم واستاد راهنما از سوی موضوع پروژه ویروس کرونا و تایید   

 

 

 

 

: ششممرحله   

تا نمرات شما ثبت گردد. فرم تکمیل شده را به واحد پژوهش تحویل دهید این قسمت رد  

 

 

     رباتشک                                                                                                                                                 

 واحد پژوهش

13/3/99  

 


