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 مهندسي مکانيكدانشکده 

 تخصصيفرم درخواست تصويب پيشنهاديه پروژه 

 دانشجوي دوره كارشناسي
 

 تاریخ تحویل به دفتر دانشکده:

 

 

 مشخصات دانشجو: -1

 الف( نام و نام خانوادگي:                                           شماره دانشجويي:

 تعداد واحد گذرانده:                        معدل كل:                  مهندسي مکانيك /رشته / گرايش تحصيلي: 

 آدرس و تلفن:

 ب( نام و نام خانوادگي:                                            شماره دانشجويي:

 عداد واحد گذرانده:                        معدل كل:ت                  مهندسي مکانيك /رشته / گرايش تحصيلي: 

 آدرس و تلفن:

 نيمسال اخذ واحد پروژه:                                                                       

 عنوان پايان نامه: -2

 

 مشخصات استاد / استادان راهنما: -3

 
 

 شرح پروژه: -4

 در صورت نياز از برگه اضافه استفاده شود و پيوست گردد(نتايج تحقيق( ))تعريف مسأله، هدف از اجرا و كاربرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعهد نامه دانشجو: -5

رات اينجانب                                                  متعهد مي شود كه با توجه به موارد ذيل و مفاد اين پيشنهاديه پروژه و نظ

 وقت انجام وظيفه نمايم. استادان راهنما به طور تمام
رضایتي استاد راهنما از خود مراجعه مي نمایم. در صورت ناه دفعات به استاد راهنماي پروژه فرصتي كه براي انجام پروژه دارم بدر طول  -1

براي اینجانب ثبت نماید و نسبت به نمره خود هيچگونه اعتراضي  11مي تواند نمره صفر و یا كمتر از  دم مراجعه اینجانب، استاد راهنماع

 نخواهم داشت.

 را رعایت مي نمایم. دانشکدهاع از پروژه و دستورالعمل هاي ــاه در رابطه با مراحل دفهاي نهایي اعالم شده از طــرف دانشگمهلت  -2

هاي  رگزاري جلسه دفاعيه را با هماهنگي با استاد راهنما حداقل سه روز قبل از تاریخ دفاع در محلاطالعيه مربوط به تاریخ و محل ب -3

 مناسب نصب مي نمایم.

جلسه دفاعيه تا مهلت برگزار مي نمایم. در صورت عدم برگزاري  ،دانشکدهجلسه دفاع از پروژه خود را حداكثر تا زمان تعيين شده توسط  -4

 خود هيچگونه اعتراضي ندارم. 11از  مقرر، نسبت به نمره كمتر

، جرایم كسر نمره از نمره اعالم شده از طرف استاد راهنما، كه توسط دانشکدهدر صورت عدم رعایت مهلت هاي تعيين شده توسط  -5

 اعمال مي گردد را مي پذیرم. دانشکده

 

 تاريخ و امضاء دانشجو                                                                                                   

 مهلت هاي تعيين شده توسط دانشکده:جرائم عدم رعايت  -6

اه ـــم 2ر تأخير مجاز ـمي باشد. )حداكث هنمر 5/0تأخير به ازاي هر هفته تأخير در مورد مهلت ارائه فرم درخواست تصویب پيشنهاد پروژه، 

 مي گردد(. صفر منظورنمره  ،آنمي باشد و در صورت تأخير بيش از 

 

 تعريف مختصري از انواع پروژه: -7

 حداكثر نمره توضيحات نوع

A                      20 شامل طراحي و ساخت با آزمایش با هم و یا كد نویسي كامپيوتري 

B  شامــل طراحي یا ساخت با آزمایش به تنهایي و یا برنامه نویســي

                          كامپيوتري در سطـح متوسط و یا كــار با نرم افزارهاي موجود                                                                     
11 

C                                       16 شامل گردآوري مطالب و تحقيق در یك موضوع خاص 

 

 جدول تائيد و تصويب پيشنهاديه پايان نامه -6

 نوع پروژه:               استاد / استادان ممتحن:                                                    تاریخ تصویب:

 

 امضاء تائيد كننده

 استاد / استاد راهنما

 

 

 

 رئيس دانشکده

 

 

 

 

 


