
  به نام خدا 

  و مهندسي پزشكي  برق دانشكده ناپيوستهقابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي و كارشناسي

  سال تحصيلي جاري درس پروژه دارند دوم يا سومنيمسال  كه در

  باشد.مي به صورت نشان داده شده در جدول زير ٩٩-٩٨در جلسه دوم ارائه پايان نامه هاي كارشناسي در سال تحصيلي  هانامهتاريخ ارائه پايان -١

  اساليدها  PDFمهلت ارسال فايل   مهلت تحويل فرم آمادگي دفاع  تاريخ دفاع 

  ٩٩/ ١٦/٦يكشنبه   ١٢/٦/٩٩ چهارشنبه   ٢٠/٦/٩٩ پنج شنبه

دريافــت نمــوده و   سايت دانشكده بخش فرم هارا از    "مختص (دفاع پوستر)  يكارشناس  هايدفاع پروژه  يفرم اعالم آمادگ  "  الزم است دانشجويان  جهت تعيين استاد دفاع -٢

   "مهلت تحويل فرم آمــادگي دفــاع"تحت عنوان  تعيين شده در جدول فوقاريخ تا ت حداكثر ي خود ارسال كنند. اين فرم الزم است استاد راهنما براي تاييد بهپس از تكميل  

  گردد. ارسال ) ravanshad@yahoo.com_nدبير كميته پروژه ( آدرس ايميل بهتوسط استاد راهنما 

 ، آماده گردد.است  كه در بخش نگارش فني سايت دانشگاه اعالم شده ،بايست مطابق با قالب تعيين شدهگزارش پايان نامه مي -٣

اقدام به تهيــه يــك فايــل خواهد بود. دانشجويان الزم است براي شركت در جلسه دفاع  Adobe Connectدفاع از پايان نامه ها به صورت مجازي و از طريق سيستم  -۴

نگارش فني در بخش لينك هاي مفيد با شيوه  فايل پاورپوينت در  دانشگاه (طبق قالب تعيين شده كه در سايت  اساليدها بايستي  ارائه به صورت اساليد نمايند.  

الزم است تمامي نكات ذكر شــده در ايــن فايــل در خصــوص   آمده است، آماده گردد.  عنوان فرمت دفاع پايان نامه كارشناسي دانشكده برق و مهندسي پزشكي)

بــراي   ١٦/٦/٩٩يكشــنبه  يختــا تــارو  شده يرهذخ  PDFدر فرمت حتماشده الزم است  يهته يدهاياسالنحوه تهيه اساليدها و آماده سازي ارائه به دقت رعايت شود. 

 .ارسال شود براي استاد راهنمابارگذاري در سامانه 

 اي چند روز مانده به ارائه اعالم خواهد شد. به همراه ليست دانشجويان در اطالعيهبندي جزئيات زمان -۵

 جلسه در جلسه حضور داشته باشند. يو در كل زمان برگزاراز شروع جلسه  يشپ يقهحداقل پانزده دقارائه دهنده در هر جلسه ارائه الزم است از  يانتمام دانشجو -۶

خــود  AdobeConnectنــرم افــزار و  و وب كم (يا گوشي موبايل) يكروفونم يوتر،كامپ يستمساز آغاز جلسه دفاع از صحت عملكرد  يشالزم است پ  دانشجويان -٧

 .يندحاصل نما يناناطم

 ١٣٩٩ شهريورماه -شادنسيم روان موفق باشيد،


