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   1مرحله 
  دانشجو

  تقاضا شركت در جلسه ارائه را دارم. پايان نامه، اينجانب با مشخصات ذيل با توجه به روند مراحل درس 
  نام:  

  
  نام خانوادگي:

  شماره دانشجويي:
  

  سال تحصيلي:  نيمسال اخذ درس طرح نهايي:

  : ضروري) (شماره تلفن تماس
o .پروپوزال تاييد شده است 

o  الزم آماده ارائه مي باشد. مداركنقشه ها و  
o  نسخه آماده صحافي است و به پيوست ارائه شده است. 1گزارش نهايي به تعداد  
o  براي ارائه در جلسه دفاع توسط استاد راهنما تاييد و امضا شده است. 2فرم شماره  

): دانشجو موظف است در صورت تاييد موارد ذيل در تاريخ مقرر در جلسه ارائه شركت نمايند در غير اين 1ذكر(ت
  صورت نمره درس غيبت غير موجه (صفر تمام) محسوب خواهد شد.

شود و پس از آن در صورت عدم ارسال نمره، نمره ): مهلت اعتبار اين فرم توسط  اداره آموزش تعيين مي2تذكر (
  شود.رس غيبت غير موجه (صفر) محسوب ميد

  تاريخ:                                                            امضاء دانشجو

   2مرحله 
  استاد راهنما

  دانشجو كامال براي ارائه آماده است. پايان نامهشود و پروژه كليه موارد فوق تاييد مي
  تاريخ:                                    امضاء              نام استاد راهنما:                  

  3مرحله 
  مالي 

  دانشجو از نظر مالي بال مانع است. پايان نامهارائه 
  نام مسئول مالي:                         تاريخ:                                    امضاء      

  4مرحله 
  آموزش

  پروپوزال در تاريخ ....................................... تصويب شده است.
o .دانشجو درس را اخذ كرده است و درنرم افزار ثبت شده است 
o .دانشجو درس را تمديد كرده و تمديد در نرم افزار ثبت شده است 
o .شهريه درس ثبت شده است 
o .سنوات مجاز دانشجو به پايان نرسيده است 

  باشد.خذ درس............................ سال تحصيلي............................. مينيمسال ا
  نام كارشناس آموزش:                        تاريخ:                                    امضاء     

  6مرحله 
  دانشجو

  تاريخ ارائه گزارش و دفتر ترسيمات :

  6مرحله 
  مديرگروه

  به تاييد موارد فوق توسط استاد راهنما دانشجو مجوز شركت در جلسه ارائه را دارد.با توجه 
  نام مدير گروه:                           تاريخ:                                    امضاء:        

3فرم شماره   


