به نام خدا
قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي و كارشناسيناپيوسته دانشكده برق و مهندسي پزشكي
كه در نيمسال دوم يا سوم سال تحصيلي گذشته درس پروژه داشتند و از پروژه خود دفاع نكردند
 -1تاريخ ارائه پاياننامهها در جلسه دوم ارائه پايان نامه های کارشناسی در سال تحصیلی  88-89به صورت نشان داده شده در جدول زير میباشد.
تاريخ دفاع

مهلت تحويل فرم آمادگي دفاع

مهلت ارسال فايل  PDFاسلايدها

پنج شنبه 99/7/42

چهارشنبه 99/7/16

يكشنبه 99/7/42

 -2جهت تعیین استاد دفاع لازم است دانشجويان " فرم اعلام آمادگي دفاع پروژههای كارشناسي مختص (دفاع پوستر)" را از سايت دانشکده بخش فرم هاا دريافات نواوده و
پس از تکویل برای تايید به استاد راهنوای خود ارسال کنند .اين فرم لازم است حداکثر تا تاريخ تعیین شده در جدول فوق تحت عنوان "مهلت تحويل فرم آمادگي دفااع"

توسط استاد راهنما به آدرس ايویل دبیر کویته پروژه ( )hasanpour_s@yahoo.comارسال گردد.
 -3گزارش پايان نامه میبايست مطابق با قالب تعیین شده ،که در بخش نگارش فنی سايت دانشگاه اعلام شده است ،آماده گردد.
 -4دفاع از پايان نامه ها به صورت مجازی و از طريق سیستم  Adobe Connectخواهد بود .دانشجويان لازم است برای شرکت در جلسه دفاع اقدام باه تهیاه ياا فايال
ارائه به صورت اسلايد نوايند .اسلایدها بایستی طبق قالب تعیین شده که در سایت دانشگاه (فایل پاورپوینت در بخش امکانات و خدمات – نگارش فنی با عنوان
فرمت دفاع پایان نامه کارشناسی دانشکده برق و مهندسی پزشکی) آمده است ،آماده گردد .لازم است توامی نکات ذکر شده در اين فايل در خصوص نحوه تهیاه
اسلايدها و آماده سازی ارائه به دقت رعايت شود .اسلايدهای تهیه شده لازم است حتما در فرمت  PDFذخيره شده و تا تاريخ يكشانبه  99/7/42بارای بارگاراری در
سامانه برای استاد راهنما ارسال شود.
 -5جزئیات زمانبندی به هوراه لیست دانشجويان در اطلاعیهای چند روز مانده به ارائه اعلام خواهد شد.
 -6توام دانشجويان ارائه دهنده در هر جلسه ارائه لازم است از حداقل پانزده دقيقه پيش از شروع جلسه و در کل زمان برگزاری جلسه در جلسه حضور داشته باشند.
 -7دانشجويان لازم است پیش از آغاز جلسه دفاع از صحت عولکرد سيستم كامپيوتر ،ميكروفون و وب كم (يا گوشي موبايل) و نارم افازار  AdobeConnectخاود
اطوینان حاصل نوايند.
موفق باشید ،سویه حسن پور -مهر ماه 1388

