
 به نام خدا

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

 سال تحصيلي جاري درس پروژه دارند اولنيمسال  كه در

  باشد.مي به صورت نشان داده شده در جدول زيرها نامهتاريخ ارائه پايان -1

 اساليدها PDFمهلت ارسال فايل  تاريخ دفاع

 27/11/99دوشنبه  29/11/99 چهارشنبه       28/11/99سه شنبه 

 دانشجوياني که فرم آمادگي دفاع را تحويل داده اند، در لیست ارائه قرار گرفته اند. -2

ستم   -3 سی صورت مجازی و از طريق  سامانه   Adobe Connectدفاع از پايان نامه ها به  سه دفاع اقدام به  vuو  شرکت در جل ست برای  شجويان الزم ا خواهد بود. دان

ساليد نمايند.  صورت ا ستی تهیه يک فايل ارائه به  سالیدها بای سایت ا شده که در  شگاه )طبق قالب تعیین  با  -نگارش فنی بخش  -بخش امکانات و خدمات دان

شکیفرمت دفاع پایان نامه ک"عنوان  سی پز شکده برق و مهند سی دان شنا صوص نحوه تهیه  آماده گردد. ("ار شده در اين فايل در خ ست تمامي نکات ذکر  الزم ا

برای بارگذاری در   27/11/99 دوشنبه يختا تارو  شده يرهذخ PDF حتما در فرمتشده الزم است  یهته يدهایاسالاساليدها و آماده سازی ارائه به دقت رعايت شود. 

 .ارسال شود براي استاد راهنماسامانه 

 ای چند روز مانده به ارائه اعالم خواهد شد. به همراه لیست دانشجويان در اطالعیهبندی جزئیات زمان -4

 جلسه در جلسه حضور داشته باشند. یبرگزارو در کل زمان از شروع جلسه  يشپ يقهحداقل پانزده دقارائه دهنده در هر جلسه ارائه الزم است از  يانتمام دانشجو -5

شجويان -6 ست پ دان صحت عملکرد  یشالزم ا سه دفاع از  ستمساز آغاز جل شي موبايل( و  يكروفونم يوتر،كامپ ي خود  AdobeConnectنرم افزار و وب كم )يا گو

 .يندحاصل نما یناناطم

درس پروژه براي ايشان حذف خواهد  نمي شوند، به تکمیل آن تا روز ارائه پوستر و موفق دارنددر حال حاضر درس پروژه را در توجه داشته باشید که دانشجوياني که  -7

 های آتي اين درس را اخذ نمايند. و الزم است دوباره در نیمسال شد

 99ماه  بهمن –سمیه حسن پور موفق باشید، 


