
 

 بسمه تعالی

 (98)برای ثبت نام پروژه پس از تابستان  های کارشناسیپروژه و فرایند اخذ پروژه و مراحل دفاعدستورالعمل اجرایی خالصه 

 اخذ پروژه -1

  بعد از پاس  توسط دانشجو، در صورت عدم اخذ درس پروژهواحد درسی می باشند.  100پاس کردن بعد از  هاخذ درس پروژدانشجویان ملزم به

 برای دانشجو اخذ می گردد. یکصورت اتوماتهب ، پروژهواحد 115شدن 

 ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی این  بایستی ،در صورت تعریف عنوان پروژه توسط استاد راهنما بصورت مشترک برای دو دانشجو

 در یک زمان از پروژه خود دفاع کنند. ودانشجویان در ترم یکسان انجام پذیرد و 

 مراحل تصویب عنوان پروژه -2

  رجهت دج را تکمیل نموده و "پروژهفرم تصویب پیشنهاد  " ،پس از ثبت نام درس پروژه در پورتال آموزشی حداکثر دو ماه بایددانشجو 

  دهد.به کارشناس آموزش دانشکده تحویل  ،در پورتال آموزشیآن اطالعات 

 مهلت انجام پروژه  -3

 فرصت دارد طبق جدول ذیلو دفاع  از پروژه خود  جهت تحویلیک سال  تبه مد خوددر پورتال آموزشی  زمان ثبت نام پروژهاز  دانشجو: 

 مهر سال بعد 30 تحصیلی تابستان ثبت نام کرده انددانشجویانی که درنیمسال 

 مهر سال بعد 30 دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ثبت نام کرده اند

 سال بعد 2فروردین  31 دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ثبت نام کرده اند

ال در نیمسه و درس پروژ صفر غیبت امتحانی در پورتال دانشجو ثبت  بصورت اتوماتیکپروژه در زمان مقرر ( در صورت به پایان نرسیدن 1-3تبصره 

 نمره پروژه را اخذ کند. ،ماه از زمان ثبت نام مجدد 6 مدت برای دانشجو ثبت می شود و دانشجو فرصت دارد ظرفبعدی 

  مول اخذ مدرک کاردانی خواهد شد.دانشجو مشماهه،  6ی پروژه در بازه ی زمانی  ( در صورت عدم اخذ نمره2-3تبصره  

 دفاع از پروژه  -4

  ماه بعد از تصویب آن در گروه آموزشی باشد. 3زمان دفاع پروژه باید حداقل 

  ا به ه رنامپایانتایپ شده فایل قبل از دفاع،  دو هفته قلحدا تایید استاد راهنماو جهت دریافت مجوز دفاع، دانشجو باید پس از اتمام پروژه

 آموزش در پورتال دانشجو ثبت گردد. کارشناس تا زمان تحویل پایان نامه توسط ه کارشناس آموزش ایمیل کند ب فرم نمره پروژههمراه 

 عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده، فهرست، از  اعمآن  کامل بودن اجزای و صدور مجوز دفاع، نامه توسط آموزششرط تحویل گرفتن پایان

 باشد.می یاصول نگارشرعایت و  ، فهرست منابعبحث، نتیجه گیریفصول، نتایج و مقدمه، 

 ضوابط ارزیابی پروژه -5

 17  استنامه و مربوط به محتوای پایانروژه میانگین نمرات استاد راهنما و داور پنمره . 

 3 تاد و توسط اس زیر( طبق جدولشده )پیشنهاد دانشکده است که توسط آموزش ها و ساختار پایان نامه پروژه مربوط به رعایت زمانبندی نمره

 راهنما و داور تایید می گردد.

 نمره 5/1 ماه بعد از اخذ واحد پروژه 2حداکثر  تحویل به موقع فرم پیشنهاد پروژه

نامهتحویل به موقع پایان  نمره 5/1 هفته قبل از دفاع پروژه 2حداقل  

 

 ثبت نمره -6

 و به معاون آموزشی تحویل و پس از تایید معاون آموزشی نمره نهایی توسط کارشناس دانشکده  فرم ارزیابی توسط استاد راهنما و داور تکمیل

  در پورتال دانشجو ثبت می گردد.



 

 و مشمول صفر دیرکرد پروژه می شود.در صورت عدم ثبت نمره در مهلت مقرر، دانشج 


