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جمع بندی 

 



 (ثبت ًبم)اخذ درط  پزٍصُ هزحلِ اٍل 
 هزاجعِ بِ اعبتیذ راٌّوب کِ تَعظ گزٍُ اعبهی آًْب اعالم هیشَد)تعییي هَضَع پزٍصُ هزحلِ دٍم 
  (تب اٍاخز اردیبْشت) تبییذ هَضَع پزٍصُ تَعظ شَرای آهَسشی گزٍُ هزحلِ عَم 

 
 (تحَیل تذریجی ٍ هزحلِ بِ هزحلِ پزٍصُ بِ اعتبد راٌّوب)شزٍع پزٍصُ هزحلِ چْبرم 
 تذٍیي گشارػ پبیبًی بب تَجِ بِ اعتبًذارد ًگبرػ پبیبى ًبهِهزحلِ پٌجن 
  (تحَیل عولی ٍ تحَیل صحبفی شذُ گشارػ پزٍصُ بِ عالٍُ یک عی دی)تحَیل پزٍصُ بِ اعتبد راٌّوب هزحلِ ششن 
 تحَیل گشارػ پبیبًی صحبفی شذُ پزٍصُ جْت تبییذ اعبتیذ داٍر کِ اس اعبهی آًْب اس قبل هشخص شذُ اًذ ٍ رٍی هزحلِ ّفتن

 فزم تعییي هَضَع پزٍصُ ًبم داٍر ًَشتِ شذُ اعت
 تحَیل یک ًغخِ صحبفی گشارػ پزٍصُ ٍ یک عی دی عَرط کذ ٍ فبیل هزحلِ ّشتنWord  ٍPDF  گشارػ بِ گزٍُ کبهپیَتز 
 تکویل ٍ تبییذ فزم اعالم ًوزُ تَعظ اعتبد راٌّوب ٍ هذیز گزٍُ  در دٍ ًغخِ ،یک ًغخِ جْت ارائِ بِ  ادارُ اهتحبًبت  هزحلِ ًْن

 دفتز گزٍُ،ًغخِ دیگز جْت ارائِ بِ 



 هزحلِ اٍل
 (ثبت ًبم)اخذ درط  پزٍصُ  





 اعبتیذ ّیبت علوی
 خبًن هٌْذط حغیٌی

 آقبی دکتز سهبًی
 آقبی دکتز علغبى آقبیی

 آقبی هٌْذط علیوبًی
 خبًن هٌْذط فتَحی

 خبًن هٌْذط کیویبیی
 آقبی دکتز هٌجوی

 
 

 

  
 

 

 اعبتیذ هذعَ 
 خبًن هٌْذط اشزفی
 خبًن هٌْذط احوذی

 خبًن هٌْذط پٌجِ پَر
 خبًن هٌْذط تقی سادُ

 آقبی هٌْذط حقیقت ًضاد
 خبًن هٌْذط شیخبى
 اقبی هٌْذط صبحی

 خبًن هٌْذط قْزهبى
 آقبی هٌْذط کزیوی

 خبًن هٌْذط هیز دّقبًی



نظر به اینکه بعضی از دانشجویان صرف 

اینکه فرمی را از استاد تحویل بگیرند برایشان 

به منزله تایید موضوع پروژه است،الزم است 

 مطلع باشند که 

 

چنانچه فرمها را از اساتید تحویل بگیرند و آنها 

را ظرف یک هفته تکمیل و به استاد مورد نظر 

خود مراجعه نکنند فرم مذکور باطل میشود و 

استاد حق دارد ظرفیت دانشجوی مورد بحث را 

 .به شخص دیگری اختصاص دهد
 





راٌّوبی ًگبرػ  <فزم ّبی هزبَط بِ پزٍصُ <فزم ّبی آهَسشی <عبیت گزٍُ کبهپیَتز 
 گشارػ پبیبًی







 السم اعت اعبتیذ داٍر کِ بزای ّز
داًشجَ اس قبل تعییي شذُ ٍ یکی اس  
اعضبی ّیئت علوی هیببشذ،گشارػ  

داًشجَ را ارسیببی کزدُ ٍ پظ اس  
تکویل فزم ارسیببی ًوزُ اعتبد  

 .راٌّوب را بِ ایي تزتیب تبییذ کٌذ
 
  داٍری ببیذ حتوب رٍی گشارػ

صحبفی شذُ اًجبم شَدٍداًشجَ  
قبل اس صحبفی هیببیذ ببّوکبری 

اعتبد راٌّوب حتوب ایزادات ًگبرشی   
ٍ هحتَایی گشارػ را حذف ًوَدُ 

عپظ اقذام بِ صحبفی گشارػ  
 .ًوبیذ

 
  داٍری قبل اس اعالم ًوزُ اس عزف

اعتبد راٌّوب ٍ تبییذ ایشبى، هٌغقی  
 .ٍ هجبس ًیغت







در ارتباط با وحًٌ تحًیل گسارش پایاوی با تًجٍ بٍ تعدد استاد ي داوشجًي بعضا سلیقٍ ای برخًرد کردن 
استاد ي داوشجً مالک تحًیل درست گسارش پایاوی ، گسارش ي راَىمای تديیه گسارش پایاوی تديیه شدٌ 

 .تًسظ دکتر سلطان آقایی میباشد
  

 
در ضمه اگر اساتید در ارتباط با وحًٌ تديیه گسارش بٍ داوشجً تًصیٍ ای دارود ،تًصیٍ َای شفاَی 

 مطلقا اعتباری ودارد ي داوشجً ومی تًاود آن را مًرد 
 .استىاد قرار دَدي از وظر گريٌ قابل پیگیری ومی باشد



 جمع بندی
 
 

شامل بایذ  وامٍ پایان گزارش حاضر حال در 
 پروشه موضوع تعیین فرم  •

 داوری شده تکمیل  فرم•

 داور استاد ارزشیابی فرم•

 مرحله 6 در شده تایید پروشه پیشرفت گسارش فرم•

 

ارائٍ پایاوی گزارش تذيیه راَىمای در شذٌ معرفی استاوذارد پایٍ بر  شذٌ تذيیه پایاوی گزارش 
 گريٌ سایت در شذٌ

فرمت بٍ پایاوی گزارش وسخٍ شامل دی سی word , pdf افزاری ورم َای بروامٍ سًرس ي 
 باشذ

 

 



 با آرسوی موفقیت


