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موسسه آموزش عالی نبیاکرم(ص) تبریز

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 نسخه دانشجو

شماره:

موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص)

 نسخه گروه

تاریخ:

پیوست:

پیشنهاد پروژه پایان دوره کاردانی وکارشناسی

 نسخه استاد راهنما

/

« دانشکده فنی مهندسی »
شماره دانشجویی

امضاء

ورودی

تاریخ

شماره تماس

دانشجو

3
8
1

عنوان پروژه

عنوان و شرح پروژه

پروپوزال
پیشنهادی

کلید واژهها

مراحل ثبت نام و انجام پروژه :

.3

.8

)انتخاب واحد توسط دانشجو.

انتخاب واحد با توجه به ظرفیت های اعالم شده از طرف گروه.

.4

.1

 )انتخاب استاد راهنمای پروژه حداکثر تا بیست روز پس از

)

تأیید انتخاب پروژه توسط استاد راهنما

با احترام انتخاب پروژه تحت عنوان .............................................................................................................................مورد تایید می باشد.

 )تایید نهایی انتخاب پروژه توسط مدیر گروه

امضاء استاد پروژه

مورخ / /

امضاء مدیر گروه

مورخ / /
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 )تأیید اتمام پروژه توسط استاد راهنما.

 )شروع انجام پروژه توسط دانشجو.

مدیر محترم گروه؛ با احترام تأیید می گردد پروژه تعریف شده توسط اینجانب آماده دفاع میباشد .خواهشمند است اقدامات الزم را
جهت تعیین داور پروژه به عمل آورید .اسامی داوران پیشنهادی به شرح زیر میباشد:
-3

امضاء استاد پروژه

-8

مورخ / /

 )تعیین استاد داور توسط مدیر گروه
همکار محترم  _________________________ :با احترام ،خواهشمند است پروژه مذکور را داوری فرموده و نمره خود را از سقف پنج

امضاء مدیر گروه

در جدول ذیل مرقوم فرمایید.

مورخ / /

 )مراجعه دانشجو به استاد جهت اخذ نمره
مدیرمحترم گروه

با احترام نمره دانشجو/دانشجویان به شرح ذیل اعالم می گردد ،در ضمن گزارش نهایی پروژه به پیوست تقدیم می گردد.

دانشجو

ردیف

نمره استاد داور

نمره استاد راهنما

نمره نهایی

(از )5

(از )35

به عدد

نمره نهایی به حروف

امضاء
داور

تاریخ
/ /

راهنما

3
8
1

**** دانشجو عالوه بر نسخه مذکور بایستی دو برگ تک نمره را نیز به تایید استاد راهنما برساند ***

)

تایید فرمت نسخه نهایی پروژه در جهت مطابقت با فرم توسط استاد راهنما

بدینوسیله اینجانب _________________________ تایید مینمایم نسخه نهایی پروژه مطابق فرمت اعالمی میباشد.

)

مراجعه به مدیرگروه جهت تایید نهایی نمره

امضاء استاد پروژه

مورخ / /

امضاء مدیر گروه

مورخ / /

)تحویل نمرات به آموزش به همراه نسخه جلد شده (پایاننامه)
قابل توجه دانشجویان درخصوص واحد پروژه :قبل از انتخاب واحد پروژه ،اطالعیه مربوط به نحوه انتخاب پروژه و مدت تحویل پروژه را (که در سایت
دانشگاه موجود میباشد  ) http://www.ucna.ac.irمطالعه فرمایید.
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