
 به نام خدا

 و مهندسی پزشکی برق دانشکده ناپیوستهقابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی

 سال تحصیلی جاري درس پروژه دارند بهمن یا تابستاننیمسال  که در

  باشد.می به صورت نشان داده شده در جدول زیرها به صورت پوستر، نامهتاریخ ارائه پایان -1

 مهلت تحویل فرم آمادگی دفاع پوستر تاریخ دفاع پوستر پروژهنیمسال اخذ درس 

 28/5/1398شنبه دو 6/6/1398 چهارشنبه و 5/6/1398 شنبهسه :2پوستر شماره  1397نیمسال دوم: بهمن ماه 

 1398نیمسال سوم: تیرماه 
 28/5/1398شنبه دو 6/6/1398 چهارشنبه و 5/6/1398 شنبهسه :2وستر شماره پ

 23/6/1398 شنبه 30/6/1398شنبه  :3پوستر شماره 

 اي چند روز مانده به ارائه اعالم خواهد شد. در اطالعیهبه همراه لیست دانشجویان بندي و مکان اجرا جزئیات زمان -2

اتخاذ نمایند، الزم است کـه  استادصورت معرفی به دروسی را به  در ترم تابستان خواهندشوند و یا میفارغ التحصیل  31/6/8139الزم است تا تاریخ دانشجویانی که  -3

 .کننددفاع  )6/6/8913 چهارشنبه و 5/6/8913 شنبهسه :تاریخ( 2جلسه دفاع پوستر شماره  پروژه خود دراز  حتما

فـرم آمـادگی دفـاع مهلـت تحویـل "تحت عنوان  تعیین شده در جدول فوقتاریخ پیش از  جهت قرار گرفتن در لیست ارائه پوستر دانشجویان بایستی پروژه خود را  -4

(مخـتص دفـاع  یکارشناسـ هـايدفـاع پـروژه یفرم اعالم آمادگ " الزم است دانشجویان جهت تعیین استاد دفاعاستاد راهنما تحویل دهند.  آماده کرده، به  "پوستر

مهلـت تحویـل فـرم "تحـت عنـوان  تعیین شده در جدول فـوقیخ ارتا ت حداکثر را از انتشارات دریافت نموده و پس از تکمیل و تایید توسط استاد راهنما،  "پوستر)

 .دهندشاد) به صورت حضوري تحویل  به دبیر کمیته پروژه (دکتر نسیم روان   "آمادگی دفاع پوستر
 گردند.، آماده است که در بخش نگارش فنی سایت دانشگاه اعالم شده ،بایست مطابق با قالب تعیین شدهها میگزارش پایان نامه و پوستر -5

 و 5/6/8913 شنبهسه :تاریخ( 2شماره  و موفق به تکمیل آن تا روز ارائه پوستر انددرس پروژه را اتخاذ نموده نیمسال بهمنتوجه داشته باشید که دانشجویانی که در  -6

 هاي آتی این درس را اخذ نمایند. و الزم است دوباره در نیمسال درس پروژه براي ایشان حذف خواهد شدشوند، نمی  )6/6/8913 چهارشنبه
 موفق باشید، 

 1398ماه خرداد -شادنسیم روان


