پروژه نهایی مقطع دوره کاردانی

 _ 1پروژه نهایی آخرین بخش از دروس دوره کاردانی است که طی آن دانشجویان موظف هستند تعدادی آثار گرافیک
با رعایت اسلوب و موازین دانشگاه و با راهنمایی استاد راهنمای مربوطه انجام دهند.
 _2دانشجویان دوره کاردانی نیاز به ارائه رساله نهایی نداشته اما می بایست گزارشی از مراحل مختلف کار عملی خود
را به اضافه تصاویر کار عملی بصورت مکتوب در فرم مربوطه ارائه دهند.
 _3دانشجویان در انتخاب موضوع پروژه آزاد بوده و می تواند از نظرات استاد راهنمای مربوطه هم بهره مند شوند.
 _4تکنیک و ابعاد آثار آزاد بوده و نظر استاد راهنما نیز مورد توجه قرار گیرد .
تذکر  :حضور و غیاب دانشجو جهت بهره مندی از نظرات استاد راهنما بر عهده ایشان می باشد.
توجه  :فرم انتخاب پروژه و فرم گزارش حتما باید بصورت تایپ شده به گروه تحویل داده شود.
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فرم انتخاب پروژه دوره کاردانی
توجه این فرم با هدایت استاد راهنما تکمیل می شود
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی :

مقطع تحصیلی:کاردانی

سال ورود

عنوان پروژه:

رشته تحصیلی:گرافیک
امضاء

امضاء

استاد راهنما:

گزارش کار عملی :

2

تصاویر

بدینوسیله اعالم می گردد دانشجو  ...............پروژه خود را با عنوان  ..............پس از تحقیق و پژوهش الزم  ،به انجام
رسانده و نمره ایشان به حروف  .......................به عدد ..................می باشد .

امضاء
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تاریخ :
شماره :
پیوست :

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی
سپهر اصفهان

جلسه ارائه پروژه نهایی خانم  /آقای  ..................دانشجوی رشته ..گرافیک ...به شماره دانشجویی

:

گزارش نمره پروژه نهایی مقطع کاردانی
جلسه ارائه پروژه نهایی خانم  ...................... ....دانشجوی رشته گرافیک به شماره دانشجویی.: ...............در روز........................
مورخ .......................و نمره دانشجو به عدد  ..........به حروف  ....................می باشد.

امضاء استاد درس

امضاء مدیر آموزش

امضاء مدیر گروه

این برگه بدون خط خوردگی قابل قبول است.

آدرس :اصفهان – خیابان کاوه -کیلومتر 5بزرگراه معلم –جنب پل خورزوق

تلفن/ 0311-9519430-6:فاکس0311 -9519437:

پایگاه اطالع رسانیwww.sepehr.ac.ir :
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