برگه تعيين پروژه هاي کارشناسی در دانشکده مهندسی مواد
دانشجوي گرامی  ،به منظور تعيين واحد پروژه کارشناسی الزم است مراحل زير انجام گيرد:
الف – چهار نسخه از اين برگه را از آموزش دانشکده دريافت داريد.

ب

– پس از توافق با استاد پروژه و تکميل برگه هاي فوق به امضاء استاد پروژه رسانده شود.

پ -سپس سه نسخه به امضاء معاون پژوهشی دانشکده رسانده شود.

ت

– پس از تاييد معاونت پژوهشی  1برگ از فرم به دفتر آموزش دانشکده و يک برگ به استاد پروژه

تحويل گردد.
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عنوان پروژه :
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مشخصات دانشجو:
تعداد واحد گذرانده تا اين تاريخ :

نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجوئی :
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تعداد واحد در ترم جاري:

گرايش:

تاريخ تکميل فرم:

معدل کل در اين تاريخ :

نيمسال ثبت نام پروژه:

تاريخ احتمالی اتمام پروژه:

امضاء دانشجو:

در صورتی که دو دانشجو يا بيشتر روي اين پروژه کار
نام و نام خانوادگی :

ميکنند موارد زير تکميل شود.
شماره دانشجوئی:

امضاء

دانشجو:
همکار :1
همکار:2

توجه :



برگه هاي تعيين پروژه کارشناسی فقط يکبار به دانشجو تحويل می گردد.



اي ن برگه انتخاب پروژه مـی باشـد و بـه معنـاي ثبـت نـام در اداره آمـوزش و پرونـده کـامپيوتري دانشجو نيست .ثبت نام
پـروژه مـی توانـد د رترمهـاي بعـدي طبـق روال دروس انجـام گيـرد و درصورت لزوم ثبت نام ادامه پروژه از ترم بعد از
ثبت نام کامپيوتري  ،انجام پذيرد.
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اطالعات کلی در رابطه با پروژه :

الف – هدف از انجام پروژه و مراحل اجراي آن:

ب – مواد اوليه مورد نياز پروژه و محل تامين آنها:

پ  -آزمايشگاههايی که براي انجام پروژه ،دانشجو بايد از آنها استفاده کند:

ت -آزمايش هايي که احتماال" بايد در ارتباط با اين پروژه  ،در خارج از دانشکده و يا دانشگاه انجام شود و پيش بينی محل
انجام آن ها:

ث -پيش بينی هزينه تقريبی انجام پروژه :

ج-

نام طرح پژوهش مرتبط با پروژه :
(در صورتي که پروژه با يک طرح پژوهشی که مصوب شده يا در طـول زمـان انجـام پـروژه مصـوب مـيشود ،ارتباط داشته
باشد ،کليه هزينه هاي آزمايشـگاهی  ،مـواد و پرسـنلی بايـد از محـل طـرح پژوهشـي پرداخت گردد).

ح-

آيا جهت انجام پروژه فوق نياز به استفاده از آزمايشگاه هاي آموزشي -پژوهشي دانشكده مي باشد؟

بلي

در صورت مثبت بودن جواب ،دانشجو ملزم است در كالس ايمني شركت نموده و گواهي آنرا ارائه نمايد.
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تاييد می شود:

نام و نام خانوادگی استاد /اساتيد:

معاون پژوهشی دانشکده :

امضاء استاد /اساتيد :

امضاء:

تاريخ :

تاريخ:

خير

