
 به نام خدا

 و مهندسی پزشکی دانشکده برق پوستراطالعیه مهم 
 که ی پزشک یدانشکده برق و مهندسناپیوسته کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی قابل توجه

 درس پروژه دارند 97-98سال تحصیلی دوم و یا سوم در نیمسال 
 

 ریزي شده است. برنامه جلسه سهو  روز دودر  جدول ذیلبندي زمانطبق ،  2شماره جلسه پوستر در  به صورت پوستر هانامهارائه پایان زمان

 
 
 

 
 
 
 

 براي دریافت کارت ارائه پوستر الزامی است. همراه داشتن کارت دانشجویی •
 پوسترها بایستی طبق قالب تعیین شده که در سایت دانشگاه (شیوه نگارش فنی در بخش لینکهاي مفید) آمده است، آماده گردد. •
 گزارش براي اساتید دفاع به همراه داشته باشند. PDFحاوي فایل  CDیک نسخه پرینت شده از گزارش و دو عدد دانشجویان می بایست  •
هـا، تجهیـزات مناسـبی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ها بـر روي دیوارجهت نصـب پوسـتر باشد.می 3طبقه دوم و سوم ساختمان شماره ها به صورت پوستر، ئه پروژهمکان ارا •

 هایی که جهت اجرا به برق نیاز دارند، نیز تمهیدات الزم اندیشیده شده است.پروژه همچنین، براي
 ه در مکان ارائه پوستر حاضر شوید و تا انتهاي زمان مشخص شده در مکان پوستر خود حضور داشته باشید.قبل از زمان مشخص شد دقیقه پانزدهکم دست •
در پورتال دانشـجویان وارد  روز قبل از تاریخ دفاعاند، براي دانشجویانی که فرم اعالم آمادگی براي دفاع پوستر را تحویل دادهنام اساتید دفاع و شماره پوستر در محل برگزاري  •

 مراجعه نمایند.  دفتر ریاست دانشکدهدر اولین فرصت به  تا روز قبل از دفاع براي آنها استاد دفاع تعیین نشده است،دانشجویانی که  شود.می
 ، درس پروژه براي آنها حذف شده و الزم است که این درس را مجددا اختیار کنند.در تاریخ و ساعت مشخص شده موفق به دفاع از پروژه خود نشونددانشجویانی که  •
 

 و مهندسی پزشکی دانشکده برق -موفق باشید

 
 سه شنبه

5/6/98 

 جلسه دوم جلسه اول
9-10:30 10:30-11 11-12:30 12:30-13 

 بازدید عمومی بازدید اختصاصی اساتید بازدید عمومی بازدید اختصاصی اساتید

 چهار شنبه
6/6/98 

  سومجلسه 
9-10:30 10:30-11   

   بازدید عمومی بازدید اختصاصی اساتید


