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  پروژهپروژهاخذ اخذ   فرمفرم

  اين قسمت توسط دانشجو تكميل مي گردداين قسمت توسط دانشجو تكميل مي گردد

  ..............................................................................................................................................جناب آقاي  جناب آقاي  //استاد محترم سركارخانماستاد محترم سركارخانم

  ؛؛و احترامو احترام  با سالمبا سالم

  ..............................................................................................دانشـجوي  رشـته   دانشـجوي  رشـته       ..................................................................................................................................اينجانب اينجانب   باستحضار مي رساندباستحضار مي رساند

پـروژه پايـاني تحصـيالت خـود را در     پـروژه پايـاني تحصـيالت خـود را در       ..............................................................................................به شماره دانشجويي به شماره دانشجويي     ..........................................................................مقطع مقطع 

با جنابعالي اخذ كرده ام خواهشمند اسـت مراتـب موافقـت خـود را     با جنابعالي اخذ كرده ام خواهشمند اسـت مراتـب موافقـت خـود را         ..........................................سال تحصيلي سال تحصيلي   ..........................................نيمسال نيمسال 

  ..اعالم فرماييداعالم فرماييد

  نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي                                                                                                                                                                                                

  امضا دانشجوامضا دانشجو  --تاريختاريخ                                                                                                                                                                                                

  كارشناس گروه آموزشيكارشناس گروه آموزشي

  ..مراتب فوق مورد تأييد استمراتب فوق مورد تأييد است    

  امضاي كارشناس گروهامضاي كارشناس گروه                                                                                                                                                                                                  

  تكميل مي گرددتكميل مي گردد  استاد راهنمااستاد راهنمااين قسمت توسط اين قسمت توسط 

  ..................................................................................گروه رشته  گروه رشته  مدير محترم مدير محترم 

دانشجوي دانشجوي ................................................................. ................................................................. آقاي آقاي //،ضمن اعالم موافقت با انجام پروژه پاياني توسط خانم،ضمن اعالم موافقت با انجام پروژه پاياني توسط خانمبا سالم با سالم 

با عنوان زير درصورت ارائه موفقيت آميز پروژه تا تاريخ معين شده با عنوان زير درصورت ارائه موفقيت آميز پروژه تا تاريخ معين شده     ......................................................مقطع مقطع     ..........................................................رشته رشته 

  ..توسط اداره آموزش، نمره نامبرده اعالم خواهدگرديدتوسط اداره آموزش، نمره نامبرده اعالم خواهدگرديد

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  عنوان پروژهعنوان پروژه

  نام و نام خانوادگي استاد راهنمانام و نام خانوادگي استاد راهنما                                                                                                                                                                                                                                                  

  و امضاءو امضاء  تاريختاريخ                                                                                                                                                                                                                                

  ..انجام پروژه با عنوان اعالم شده بال مانع استانجام پروژه با عنوان اعالم شده بال مانع است

  امضاي مدير گروه آموزشيامضاي مدير گروه آموزشي                                                                                                                                                                            

استاد گرامي مستدعي است در زمان اعالم  نمره شخصاً به آموزش گروه مراجعه و ليست نمره را دريافت و پس از تكميل، تحويل استاد گرامي مستدعي است در زمان اعالم  نمره شخصاً به آموزش گروه مراجعه و ليست نمره را دريافت و پس از تكميل، تحويل 

  ..دايره امتحانات فرماييددايره امتحانات فرماييد

  ::ارائه پروژهارائه پروژه  تاريخ هايتاريخ هاي

  1212//1010نيمسال اول            حداكثر تا   نيمسال اول            حداكثر تا     --

  55//2525نيمسال دوم            حداكثر تا   نيمسال دوم            حداكثر تا     --

  77//2525دوره تابستان         حداكثر تا   دوره تابستان         حداكثر تا     --

  مهندس فريدون جواشي  مهندس فريدون جواشي                                                                                                                                                                                                                                                                      

  مدير امورآموزشي مؤسسهمدير امورآموزشي مؤسسه                                                                                                                                                                                                                      

  اصل اين فرم در پرونده دانشجو بايگاني مي گردداصل اين فرم در پرونده دانشجو بايگاني مي گردد


