
 

 

 اخذ واحد پروژه پایانی مقطع کارشناسی
 شماره:  
  :خیتار 

 

 2 از 1 شماره صفحه: F-2403-3شماره مدرک:   مدیریت امور پژوهشی و فناوری  -1توزیع نسخ : 
 

 مشخصات دانشجو

 :        رشته تحصیلي                               شماره دانشجویي:                         نام و نام خانوادگي:

 تعداد واحد گذرانده:                                               سال ورود:                

 ............................دانشجو :............ ریخ....................... امضایتا                                                                                     

 

 

 مشخصات پروژه

 سال تحصیلي:             ☐تابستان          ☐بهمن ماه        ☐ثبت پروژه:    مهرماه   نیمسالتعداد واحد پروژه:                         

 .............................................................................................  تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت انجام پروژه: 

 شود(:مهلت ثبت نمره پروژه پایاني مطابق جدول زیر است )توسط مدیر گروه تعیین مي

 �� �� �� مهلت ثبت نمره

 مهر 51 مرداد سال بعد 51 پایان بهمن  مهلت اولیه ثبت نمره

 آذر 51 سال بعدمهر  51 پایان فروردین سال بعد مهلت تمدید دو ماهه به شرط تایید استاد راهنما

 دی 51 آبان سال بعد 51 پایان اردیبهشت سال بعد مهلت تمدید یک ماهه با کسر دو نمره

 بهمن 51 آذر سال بعد 51 پایان خرداد سال بعد نمره چهارمهلت تمدید یک ماهه با کسر 

است و دانشجو باید گزارش نهایي خود را تا قبل از اینن تناریخ بنه اسنتاد راهنمنا تحوینل دهند تنا  ثبت نمرههای ذکر شده مهلت نهایي برای تاریخ* 1*تذکر 

 فرصت مناسب جهت بررسي و ثبت نمره برای استاد راهنما وجود داشته باشد.

 نماید.گردد و دانشجو باید این درس را در نیمسال جدید اخذ پس از پایان مهلت مقرر نمره درس صفر منظور مي* 2*تذکر 

ر نمره پروژه پایاني و کارآموزی فارغ از زمان تحویل و ثبت نمره، در معدل نیمسالي که این درس اخذ شده است لحاظ خوهد شد. لنذا اگنر بنه هن* 3*تذکر 

 ریسناواحد کناه  خواهند یافنت و  51دلیلي داشجو پس از ثبت نمره این درس مشروط شود )فارغ از زمان ثبت نمره( واحدهای درسي نیمسال بعدی تا سقف 

 حذف خواهد شد. رگروهیمد صیاخذ شده به تشخ یواحدها

مهلت اعالم شده برای پروژه پایاني، مهلت آموزشي است و دانشجو موظف است مهلت سایر موارد نظینر نظنام وظیفنه را شخصناگ پی ینری نمایند و * 4*تذکر 

 عواقب ناشي از عدم اطالع از این موارد به عهده دانشجو است.

 اهنمای پروژهمشخصات استاد ر

  .پذیرمميراهنمایي پروژه دانشجو را ........................................  نجانبیا

 ......................................... استاد راهنمای پروژه : یتاریخ ...................   امضا

 
 تایید مشاور گروه

  نمایم.گروه رشته ............................. موضوع و استاد راهنمای پروژه را تایید ميمشاور اینجانب ........................................ 

 .....................................: .........گروه  مشاور ی....... امضا..........تاریخ .....                                                                                                      

 

 



 

 

 اخذ واحد پروژه پایانی مقطع کارشناسی
 شماره:  
  :خیتار 

 

 2 از 2 شماره صفحه: F-2403-3شماره مدرک:   مدیریت امور پژوهشی و فناوری  -1توزیع نسخ : 
 

 

 تایید آموزش

 اخذ واحد پروژه در نیمسال .................. سال تحصیلي .......... برای دانشجوی فوق مورد تایید است.

 امور آموزشي: ................................ یتاریخ ................... مهر و امضا                                                                                             

 

 
 

  تقاضای دانشجو جهت تمدید دو ماهه پروژه 

 پروژه کارشناسي را به دلیل درس مهلت ............................ تقاضا دارم که  ......... رشته........................ به شماره دانشجویي .....اینجانب ................

 .................... به مدت دو ماه تمدید نمایم..................................................................................................................................................................

 ............................دانشجو :............ یتاریخ....................... امضا                                                                                     

 نظر استاد راهنما: 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ....................................استاد راهنمای پروژه : ....... ی..............   امضا...........  تاریخ

 

  با کسر دو نمرهماهه پروژه  یکتقاضای دانشجو جهت تمدید 

 .دارم ی تمدید یک ماهه پروژه با کسر دو نمره راتقاضا. ...............به شماره دانشجویي . ............اینجانب ................

 ............................دانشجو :............ ریخ....................... امضایتا                                                                                     

 نظر استاد راهنما:

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ....................................استاد راهنمای پروژه : ....... ی..............   امضا...........  تاریخ

 

  با کسر چهار نمرهماهه پروژه  یکتقاضای دانشجو جهت تمدید 

 .دارم دو نمره دی ر )جمعاگ چهار نمره( رای تمدید یک ماهه پروژه با کسر تقاضا. ...............به شماره دانشجویي . ............اینجانب ................

 ............................دانشجو :............ یتاریخ....................... امضا                                                                                     

 نظر استاد راهنما:

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ....................................استاد راهنمای پروژه : ....... ی..............   امضا...........  تاریخ

 

 نمره نهایی پروژه

........................... ......................... )به حروف(  با توجه به گزارش پروژه دریافت شده از دانشجو و با در نظر گرفتن نمرات کسر شده به علت تاخیر، نمره نهایي

 است.

 

 ..................................استاد راهنمای پروژه : ....... ی..............   امضا...........  تاریخ

 


