تاریخ :
شماره :
پیوست :

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خدابنده
« مراحل چرخه گذراندن درس پروژه»

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

نیمسال تحصیلی :
توجه  :این برگه را تا پایان مراحل نزد خود داشته باشید.
مراحل شرح

تأییدکننده

1

انتخاب واحد و اخذ پرینت کامپیوتری

امضاء مسئول رشته

2

مراجعه به استاد راهنما و مشخص نمودن عنوان پروژه در مهلت های تعیین شده زیر:

امضاء استاد راهنما

 در ترم تابستان یک هفته بعد از ثبت نام ترم (طبق تقویم آموزشی) در نیمسال های اول و دوم ترم دو هفته بعد از ثبت نام ترم (طبق تقویم آموزشی)توجه  :دانشجویانی که در زمان اعالم شده برای تعیین عنوان پروژه اقدام ننمایند برای آنها
نمره ناتمام اعالم و دانشجو موظف به اخذ واحد پروژه در ترم بعد و انجام به موقع همه
مراحل خواهد بود.
3

عنوان پروژه :

امضاء استاد راهنما

آقا/خانم  ..........................................دانشجوی رشته  ..................به شماره دانشجویی
 ........................................مورد تأیید است.
4

انجام پروژه در طول همان ترم

امضاء دانشجو

توجه :
اگر دانشجو به هر دلیلی موفق به انجام پروژه در مهلت های ذیل نشود نمره دانشجو ناتمام
اعالم و دانشجو موظف است درس پروژه را در ترم بعد مجدداً اخذ نماید.
 نیمسال اول تا  30بهمن ماه (با هماهنگی استاد راهنما) نیمسال دوم تا  31شهریورماه (با هماهنگی استاد راهنما) ترم تابستان تا  30بهمن ماه (با هماهنگی استاد راهنما)5

هماهنگی با استاد جهت دفاع از پروژه

امضاء دانشجو

6

تهیه مستندات مربوط به پروژه بر اساس الگوی تعیین شده توسط استاد راهنما

امضاء دانشجو

7

مرحله 10

امضاء و مهر کتابخانه

8

تحویل یک نسخه از مستندات مجلد شده به استاد راهنما جهت اعالم نمره

امضاء استاد راهنما

تاریخ :
شماره :
پیوست :

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خدابنده

از :
به  :اداره ثبت نمرات
با سالم،
بدینوسیله نمره درس پروژه آقای/خانم  ......................................دانشجوی رشته  ..........................مقطع  .........................به
شماره دانشجویی  ..........................................در نیمسال  ...................................سال تحصیلی  .................................به شرح ذیل
اعالم می گردد .خواهشمند است در کارنامه نامبرده ثبت گردد.
نام درس

نام استاد

امضای استاد :

نمره به عدد

تاریخ :

مدیر آموزشی :

امضاء :

تاریخ :

معاون آموزشی :

امضاء :

تاریخ :

ثبت نمرات :

امضاء :

تاریخ :

نمره به حروف

