باسمه تعالی

فرم مخصوص ثبت نام پروژه
این فرم باید در سه نسخه تکمیل شود
(یک نسخه مخصوص دانشجو ،یک نسخه مخصوص مسئول پروژه و یک نسخه مخصوص آموزش)

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

……………………………………………………

دانشجوی رشته ………………………… :شماره درس پروژه:

ـ

زمان ثبت نام  :نیمسال اول  نیمسال دوم  تابستان

سال تحصیلی

نیمسال احتمالی فارغ التحصیلی:
عنوان پروژه:

ـ
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ثبت نام به صورت  :ثبت نام اولیه سه واحدی  ثبت نام صفر واحدی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نام استاد پروژه ………………………………………………………………………… :نوع پروژه  :تئوری  تجربی
نکاتی در مورد ثبت نام و ارائه نمره پروژه
-1

برای گذراندن درس پروژه،ثبت نام در این درس ضروری است .مهلت ارائه درس پروژه به آموزش دانشگاه پایان نیمسالی است که دانشجو در درس پروژه ثبت نام دارد.

تبصره :مهلت ارائه نمره برای دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی در درس پروژه ثبت نام می کنند  11بهمن ،برای دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ثبت نام می کنند  11تیر و برای دانشجویانی که در دوره
تابستان ثبت نام می کنند  11شهریور است.
-2

در صورتیکه مهلت ارائه شده در اولین ثبت نام درس پروژه برای اتمام آن کافی نباشد ،دانشجو الزم است درس پروژه را در نیمسال بعدی به شکل صفر واحدی ث بت نام کند .دانشجو می تواند ثبت نام صفر واحدی را فقط
برای دو نیمسال (بالفاصله بعد از اولین ثبت نام در درس پروژه) تکرار کند.

-3

در ای ن دستورالعمل ،دوره تابستانی معادل یک نیمسال تحصیلی در نظر گرفته می شود.

-4

در صورتیکه نمره درس پروژه پس از زمان مقرر ارائه شود:

الف .در صورت تاخیر کمتر از یک نیمسال تحصیلی ،اگر نمره اخذ شده باالتر از معدل کل دانشجو باشد ،نمره بصورت  Pدر کارنامه ثبت می شود.
ب .در صورت تاخیر بیش از یک نیمسال تحصیلی ،در ثبت نام اولیه نمره صفر وارد شده و نمره درس پروژه در نیمسال تحصیلی بعد از آن وارد می شود.
-5

در صورت ثبت نام صفر واحدی برای پروژه در یک نیمسال تحصیلی ،آن نیمسال از نظر آموزش رابگان بصورت یک نیمسال کامل در سنوات تح صیلی دانشجو محسوب شده (جزء مدت تعهد وی محسوب می شود) حتی
اگر در درس دیگری هم ثبت نام نداشته باشد و وی دانش آموخته پایان نیمسال تحصیلی با ثبت نام صفر واحدی شناخته می شود.

-6

زمان ثبت نام و اتمام پروژه و نحوه جریمه در دفاع در اختیار هردانشکده است اما در هر حال فرصت ارائه نمره درس پروژه از حداکثر فرصت تعیین شده در این دستورالعمل بیشتر نخواهد بود.

-7

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

-8

ا ز استاد محترم پروژه درخواست می شود قبل از پایان مهلت مقرر ،نمره پروژه را به آموزش ارسال فرمایند.

این قسمت توسط استاد پروژه تکمیل شود

اینجانب ………………………………………… با سرپرستی پروژه فوق الذکر برای نیمسال مذکور موافقت دارم.
امضاء
تاریخ

/

/
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این قسمت توسط مدیر برنامه تکمیل شود

امضاء
تاریخ

/

/
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این قسمت توسط معاون آموزشی تکمیل شود

امضاء

تأیید معاون آموزشی پردیس بین الملل تهران :
تاریخ

/

/

131

تاریخ آخرین اصالح 1331/60/11

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

