
 پروژه کارشناسی و تحویل تمدید ثبت نام،فرآیند مربوط به 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چند تذکر ههن: 

 دس صیش آهذُ استکاسضٌاسی  ُثبت ًام یا توذیذ پشٍژ آدسس فشم: 

 فشم ثبت ًام یا توذیذ پشٍژُ کاسضٌاسی  <فشم ّای آهَصضی <فشم ّای کاسضٌاسی <فشم ّا <آهَصش

 جَ پیگیشی هَاسد فَق با داًطجَ هی باضذ. بذیْی است پیاهذّای آهَصضی یا هالی ًاضی اص ػذم الذام بِ هَلغ یا ػذم پیگیشی اهَس هتَجِ داًط

 .خَاّذ بَد

 

تَسط کاسضٌاس بشسسی ٍضؼیت آهَصضی داًطجَ 

 ٍ ثبت ًام داًطجَ دس دسس پشٍژُ کاسضٌاسی. آهَصش 

 بِ پیگیشی ثبت ًام خَد هی باضذ.( هلزم)داًطجَ 

، ٍ تکویل بخص ّای هشبَطِ تَسط داًطجَ kish.ac.ir پشدیسّای هشبَطِ اص سایت  اخز فشم

 .بِ کاسضٌاس آهَصش فشم تکویل ضذُ ٍ تحَیل هذیشگشٍُ داًطجَاستاد پشٍژُ ٍ 

 )هحل استمشاس فشم دس پاییي ایي صفحِ آهذُ است.(

 ی پشٍژُ کاسضٌاسیفشهْا دسیافتبشای بِ آهَصش هشاجؼِ داًطجَ 

 اى ّای همشس:دس صهاسائِ بِ استاد خَد ٍ اخز ًوشُ(  جْت) 

 بْوي هاُ 7ًیوسال اٍل حذاکثش 

 تیش هاُ  7ًیوسال دٍم حذاکثش 

 ضْشیَس هاُ 7ًیوسال سَم حذاکثش 

 پشٍژُ کاسضٌاسی سا داسد.  تحویلداًطجَ لصذ 
  .داسدسا  کاسضٌاسی دسس پشٍژُ تودیدلصذ داًطجَ 

 بِ اًجام هشاحل صیش هی باضذ. هلزمداًطجَ ُ کاسضٌاسی ذیذ پشٍژبشای تو

 اص کاسضٌاس آهَصش. Iاخز فشم .1

 چاپ هجذد فشم ثبت ًام ٍ توذیذ پشٍژُ اص سایت پشدیس..2

 .شتکویل ایي فشم ّا ٍ تحَیل هجذد آى بِ کاسضٌاس آهَص.3

 (طبك تمَین آهَصضی پشدیس هْلت الذام )آخشیي سٍص تشهین ٍاحذ تشم بؼذ.4

 

داًطجَ پشٍژُ کاسضٌاسی خَد سا بِ صباى اًگلیسی ٍ تحت لالب 

 بشای استاد پشٍژُ اسسال هی کٌذ pdfًگاسضی هطخص ٍ فشهت 

 ( سا کلیک کٌیذ. ایٌجابشای دسیافت لالب ًگاسضی پشٍژُ ) 

ضشٍع کاس داًطجَ بشسٍی پشٍژُ کاسضٌاسی 

 تحت ًظاست استاد پشٍژُ

تَسط داًطجَ  َست تاییذ هحتَی اسائِ ضذُاستاد پشٍژُ دسص

پشٍژُ کاسضٌاسی سا بشای هذیشگشٍُ داًطجَ + آهَصش پشدیس 

 اسسال هی کٌذ. )با رکش تاییذ هحتَی پشٍژُ(

پشٍژُ کاسضٌاسی داًطجَ دس ضَسای آهَصضی هطشح ٍ دسصَست 

تاییذ فشهت ٍ استاًذاسدّای پشدیس بشای داٍسی بِ گشٍُ 

 آهَصضی اسجاع هی گشدد

استاد ٍ داٍس پشٍژُ کاسضٌاسی ًوشات خَد سا دس فشم هطخص ضذُ بِ 

گشٍُ اػالم ٍ سپس هذیشگشٍُ جوغ ًوشات سا بِ آهَصش اػالم هی کٌذ. 

 هٌؼکس هی گشدد.ًوشُ داًطجَ تَسط آهَصش بِ داًطگاُ 

 )پایاى فشآیٌذ(

http://kish.ac.ir/IPPWebV1C041/TemplateFileFolder/11-2-2017/OriginalFolder/65e4e9ae-2e59-4474-80a4-edf9cba8d2aa_ThesisTemplate(MSWord).doc
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…………………………………………………………… :  شماره دانشجویی

باسمه تعالی

فرم مخصوص ثبت نام یا تمدید پروژه کارشناسى 

این فرم باید در سه نسخه تکمیل شود

یک نسخه مخصوص دانشجو، یک نسخه مخصوص مسئول پروژه و یک نسخه مخصوص آموزش

نام و نام خانوادگی:…

-: شماره درس پروژه  ……………………………………………………………… :دانشکده
13  -  :  سال تحصیلی  تابستان ¡   نیمسال دوم ¡  نیمسال اول  ¡: نام تبزمان ث

  نام صفر واحدي ثبت ¡واحديسه  نام اولیه ثبت¡ :نام بصورت ثبت   :التحصیلی نیمسال احتمالی فارغ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :عنوان پروژه

  تجربی ¡   تئوري  ¡: نوع پروژه  ……………………………………………………… :نام استاد پروژه

 این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

 .نام دارد پایان نیمسالی است که دانشجو در درس پروژه ثبتارائه نمره درس پروژه به آموزش دانشگاه مهلت . نام در این درس ضروري است براي گذراندن درس پروژه، ثبت .1

و  تیر، 15 کنند نام می دوم سال تحصیلی ثبت نیمسالبراي دانشجویانی که در  بهمن، 15کنند  نام می پروژه ثبتدرس براي دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی در نمره ارائه مهلت : تبصره
  .است شهریور 15کنند  نام می تابستان ثبت دورهبراي دانشجویانی که در 

نام  تواند ثبت دانشجو می .کندنام  ثبت شکل صفر واحدي هبدر نیمسال بعدي درس پروژه را  الزم استدانشجـو نام درس پروژه براي اتمام آن کافی نباشد،  ن ثبتمهلت ارائه شده در اولیدر صورتیکه  .2
  .تکرار کند) نام در درس پروژه بالفاصله بعد از اولین ثبت(صفر واحدي را فقط براي دو نیمسال 

  .شود تابستانی معادل یک نیمسال تحصیلی در نظر گرفته می در این دستورالعمل، دوره .3
  :ارائه شود مقرراز زمان  پسدر صورتیکه نمره درس پروژه  .4

  .شود در کارنامه ثبت می Pنمره بصورت اگر نمره اخذ شده باالتر از معدل کل دانشجو باشد، تحصیلی،  نیمسالکمتر از یک  در صورت تاخیر -الف
  .شود بعد از آن وارد می تحصیلی نیمسالنام اولیه نمره صفر وارد شده و نمره درس پروژه در  تحصیلی، در ثبت نیمسالدر صورت تاخیر بیش از یک  - ب

جزء مدت تعهد وي (دانشجو محسوب شده  نام صفر واحدي براي پروژه در یک نیمسال تحصیلی، آن نیمسال از نظر آموزش رایگان بصورت یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی در صورت ثبت .5
  .شود نام صفر واحدي شناخته می آموخته پایان نیمسال تحصیلی با ثبت دانش نام نداشته باشد و وي ، حتی اگر در درس دیگري هم ثبت)شود محسوب می

نخواهد بیشتر  دستورالعمل  حداکثر فرصت تعیین شده در این پروژه از ارائه نمره درسال فرصت نام و اتمام پروژه و نحوه جریمه تاخیر در دفاع در اختیار هر دانشکده است اما در هرح زمان ثبت .6
  .بود

نام کرده و حداکثر ظرف مدت یک نیمسال آن را به اتمام  حد نصاب باشد، در صورتیکه دانشجو مشکل سنوات تحصیلی نداشته باشد، موظف است مجدداً در پروژه ثبت چنانچه نمره پروژه زیر .7
 .برساند

 .نمره پروژه را به آموزش ارسال فرمایند ،پایان مهلت مقررقبل از شود  از استاد محترم پروژه درخواست می .8

 نام و ارائه نمره درس پروژه نکاتی در مورد ثبت

  .دارمالذکر براي نیمسال مذکور موافقت  سرپرستی پروژه فوق با ………………………………………………… اینجانب

  :امضاء
  13/      /               :تاریخ

 دشواین قسمت توسط استاد پروژه تکمیل 

 ……………………………………………………………

  :امضاء
  13/      /               :تاریخ

این قسمت توسط مدیرگروه دانشجو تکمیل شود

ثبت نام دانشجو با شرایط فوق مورد تایید است. نام و نام خانوادگی:



 پروژه کارشناسی مشخصاتفرم ثبت                                            

ص
صی

تخ
 

ن
عنوا

 عنوان پروژه: ................................................................................................... 

 ...................................................................................................تعداد واحد:  

 کلید واژه:    ...................................................................................................

صول
ف و مح

تعری
 

 گ بیشتری جهت تعریف و توضیح پروژه خود به این فرم الصاق نمایید.()*درصورت نیاز می توانید بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جو
ش

دان
 

 ............................................................ شماره دانشجویی: .................................. رشته: ..................نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 امضاء:                                تاریخ:                                                                                              
 وی از تکراری نبودن عنوان پروژه و آگاهی از ضوابط اخذ و گذراندن این درس است. دامضاء دانشجو ناظر بر آگاهی و تایی

استاد
 

 نام و نام خانوادگی استاد پروژه: .......................................                     محل اشتغال:

 امضاء:                                تاریخ:                                                                                           

مدیر گروه 

ی
آموزش

 

 اسی در جلسه مورخ ............................................. گروه مورد تصویب قرار گرفت.موضوع پروژه و استاد پروژه کارشن

 نام و نام خانوادگی مدیرگروه آموزشی:                                          امضاء:                                تاریخ:

 

س
کارشنا

 

 ثبت نام دانشجو در درس پروژه کارشناسی در سامانه آموزشی شریف در تاریخ ...........................................  انجام گرفت.

 

 نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش:                             امضاء:                                                   

ت
ایید

 

استاد
 بدین وسیله اعالم می دارد پروژه فوق الذکر مطابق تعاریف اولیه انجام شده و پایان نامه آماده است. 

 

 امضاء:                                تاریخ:                                                                                        

ی 
شورا

ی
آموزش

ساختار پروژه کارشناسی با مشخصات مورد نظر پردیس مطابقت دارد و گزارش آن در جلسه مورخ ............................. شورای  

 مورد تایید قرار گرفت.و  مطرح آموزشی پردیس جهت صدور لزوم ارزیابی توسط داور یا داوران

 

 :                                تاریخ:دبیر شورای آموزشی امضاء                                                                

نمره
 

ارائه
 :نمره 8از  گروه: .........................................     نمره به عددنماینده نام و نام خانوادگی  

 :نمره 8از  نمره به حروف                                                                         

 امضاء:                                تاریخ:                                                                                           

استاد
 نمره: 12عدد از نام و نام خانوادگی استاد پروژه: .........................................       نمره به  

 نمره: 12نمره به حروف از                                                                          

 امضاء:                                تاریخ:                                                                                            

 



  ............................... :تاریخ 

.............................. :شماره 

  تعالی بسمه

 I فرم تبدیل حرف

   درس پروژه دانشجویان دوره کارشناسی ویژه

از:  پردیس بین الملل کیش دانشگاه   

به: آموزش دانشگاه   

خواهشمند است حرف I دانشجوي زیر را به نمره تبدیل نمایید. 
:مشخصات دانشجو -1

  شماره دانشجویی کد دانشکده        نام و نام خانوادگی         

:عنوان پروژه کارشناسی -2

  شماره درس                واحد                     سال تحصیلی               /نیمسال           نمره حرفی                      نمره عددي         

: ه آموزشرنام مسئول در ادا                :معاون آموزشی دانشکده/ نام سرپرست                     :   نام استاد راهنماي پروژه

:مهر و امضاء    :مهر و امضاء   :مضاءا             

  :تاریخ               :تاریخ :تاریخ 

  . شودماند و نسخه دیگر به آموزش دانشگاه ارسال میدر دانشکده باقی میآن یک نسخه از شود که این فرم در دو نسخه تکمیل می: تذکر 

دانشگاه صنعتى  شریف
پردیس بین الملل کیش
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