
 به نام خدا

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

 داشتند و از پروژه خود دفاع نكردنددرس پروژه  گذشتهسال تحصيلي  دوم يا سومنيمسال  كه در

  باشد.می شده در جدول زيربه صورت نشان داده  88-89در جلسه دوم ارائه پايان نامه های کارشناسی در سال تحصیلی  هانامهتاريخ ارائه پايان -1

 اسلايدها PDFمهلت ارسال فايل  مهلت تحويل فرم آمادگي دفاع تاريخ دفاع

 42/7/99يكشنبه  16/7/99 چهارشنبه 42/7/99 پنج شنبه

دريافات نواوده و  دانشکده بخش فرم هاا سايترا از  "مختص )دفاع پوستر( يكارشناس هایدفاع پروژه يفرم اعلام آمادگ " لازم است دانشجويان جهت تعیین استاد دفاع -2

   "مهلت تحويل فرم آمادگي دفااع"تحت عنوان  تعیین شده در جدول فوقاريخ تا ت حداکثر ی خود ارسال کنند. اين فرم لازم استاستاد راهنوا برای تايید بهپس از تکویل 

  گردد. ارسال ( yahoo.comhasanpour_s@دبیر کویته پروژه ) آدرس ايویل بهتوسط استاد راهنما 

 ، آماده گردد.است که در بخش نگارش فنی سايت دانشگاه اعلام شده ،بايست مطابق با قالب تعیین شدهگزارش پايان نامه می -3

اقدام باه تهیاه ياا فايال لسه دفاع خواهد بود. دانشجويان لازم است برای شرکت در ج Adobe Connectدفاع از پايان نامه ها به صورت مجازی و از طريق سیستم  -4

با عنوان فنی نگارش  – امکانات و خدماتدر بخش فایل پاورپوینت دانشگاه )طبق قالب تعیین شده که در سایت اسلایدها بایستی ارائه به صورت اسلايد نوايند. 

لازم است توامی نکات ذکر شده در اين فايل در خصوص نحوه تهیاه  ، آماده گردد.آمده است فرمت دفاع پایان نامه کارشناسی دانشکده برق و مهندسی پزشکی(

بارای بارگاراری در   42/7/99يكشانبه  يختا تارو  شده يرهذخ  PDFحتما در فرمتشده لازم است  یهته يدهایاسلااسلايدها و آماده سازی ارائه به دقت رعايت شود. 

 .شود ارسال برای استاد راهنماسامانه 

 ای چند روز مانده به ارائه اعلام خواهد شد. به هوراه لیست دانشجويان در اطلاعیهبندی جزئیات زمان -5

 جلسه در جلسه حضور داشته باشند. یو در کل زمان برگزاراز شروع جلسه  يشپ يقهحداقل پانزده دقارائه دهنده در هر جلسه ارائه لازم است از  يانتوام دانشجو -6

خاود  AdobeConnectنارم افازار و  و وب كم )يا گوشي موبايل( يكروفونم يوتر،كامپ يستمساز آغاز جلسه دفاع از صحت عولکرد  یشلازم است پ دانشجويان -7

 .يندحاصل نوا یناناطو

 1388 مهر ماه -سویه حسن پور موفق باشید،


