باسمه تعالی

فرم مخصوص ثبتنام پروژه
اين فرم بايد در سه نسخه تكميل شود
(يك نسخه مخصوص دانشجو ،يك نسخه مخصوص مسئول پروژه و يك نسخه مخصوص آموزش)
اين قسمت توسط دانشجو تكميل شود

شماره دانشجويی :

نام و نام خانوادگی:

دانشكده……………………………………………………………… :

زمان ثبتنام  :نيمسال اول  نيمسال دوم  تابستان

شماره درس پروژه- :
سال تحصيلی14- :
ثبتنام بصورت  :ثبتنام اوليه سه واحدی  ثبتنام صفر واحدی

نيمسال احتمالی فارغالتحصيلی:
عنوان پروژه:

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نام استاد پروژه:

………………………………………………………

نوع پروژه  :تئوری

 تجربی

نكاتی در مورد ثبتنام و ارائه نمره درس پروژه
 .1برای گذراندن درس پروژه ،ثبتنام در اين درس ضروری است .مهلت ارائه نمره درس پروژه به آموزش دانشگاه پايان نيمسالی است که دانشجو در درس پروژه ثبتنام دارد.
تبصره :مهلت ارائه نمره برای دانشجويانی که در نيمسال اول سال تحصيلی در درس پروژه ثبتنام میکنند  15بهمن ،برای دانشجويانی که در نيمسال دوم سال تحصيلی ثبتنام میکنند  15تير ،و
برای دانشجويانی که در دوره تابستان ثبتنام میکنند  15شهريور است.
 .2در صورتيكه مهلت ارائه شده در اولين ثبتنام درس پروژه برای اتمام آن کافی نباشد ،دانشجـو الزم است درس پروژه را در نيمسال بعدی بهشكل صفر واحدی ثبتنام کند .دانشجو میتواند ثبتنام
صفر واحدی را فقط برای دو نيمسال (بالفاصله بعد از اولين ثبتنام در درس پروژه) تكرار کند.
 .3در اين دستورالعمل ،دوره تابستانی معادل يك نيمسال تحصيلی در نظر گرفته میشود.
 .4در صورتيكه نمره درس پروژه پس از زمان مقرر ارائه شود:
الف -در صورت تاخير کمتر از يك نيمسال تحصيلی ،اگر نمره اخذ شده باالتر از معدل کل دانشجو باشد ،نمره بصورت  Pدر کارنامه ثبت میشود.
ب -در صورت تاخير بيش از يك نيمسال تحصيلی ،در ثبتنام اوليه نمره صفر وارد شده و نمره درس پروژه در نيمسال تحصيلی بعد از آن وارد میشود.
 .5در صورت ثبت نام صفر واحدی برای پروژه در يك نيمسال تحصيلی ،آن نيمسال از نظر آموزش رايگان بصورت يك نيمسال کامل در سنوات تحصيلی دانشجو محسوب شده (جزء مدت تعهد وی
محسوب میشود) ،حتی اگر در درس ديگری هم ثبتنام نداشته باشد و وی دانشآموخته پايان نيمسال تحصيلی با ثبتنام صفر واحدی شناخته میشود.
 .6زمان ثبتنام و اتمام پروژه و نحوه جريمه تاخير در دفاع در اختيار هر دانشكده است اما در هرحال فرصت ارائه نمره درس پروژه از حداکثر فرصت تعيين شده در اين دستورالعمل بيشتر نخواهد
بود.
 .7چنانچه نمره پروژه زير حد نصاب باشد ،در صورتيكه دانشجو مشكل سنوات تحصيلی نداشته باشد ،موظف است مجدداً در پروژه ثبتنام کرده و حداکثر ظرف مدت يك نيمسال آن را به اتمام
برساند.
 .8از استاد محترم پروژه درخواست میشود قبل از پايان مهلت مقرر ،نمره پروژه را به آموزش ارسال فرمايند.

اين قسمت توسط استاد پروژه تكميل شود

اينجانب ………………………………………………… با سرپرستی پروژه فوقالذکر برای نيمسال مذکور موافقت دارم.
امضاء:
تاريخ:

/

/

14

اين قسمت توسط مسئول کميته تخصيص پروژه يا معاون آموزشی دانشكده تكميل شود

امضاء:
تاريخ:

/

/

14

تاريخ آخرين اصالح 1400/05/05

ثبتنام دانشجو با شرايط فوق مورد تاييد است .نام و نام

خانوادگی…………………………………………………………… :

