
      

                                             
 

  

  

  

  

 

  

   اهداف –الف 

  ارتقاي كيفيت پروژه ها  -

 ارتقاي كيفيت ارزيابي پروژه ها  -

 درجهت جلوگيري از طوالني شدن زمان فارغ التحصيلي   ،زي به منظور اتمام به موقع پروژهاهتمام در برنامه ري -

  

   شرايط ثبت نام پروژه      -ب

  نمايندو ارائه ي پيشنهاد پروژه اقدام  نسبت به انتخاب استاد  ، واحد90دانشجويان پس از گذراندن  توصيه اكيد مي شود     -    

  .   ودانشكده موظف است درمهلت مقررنسبت به تصويب پروژه اقدام نمايد        

    دانشكده اقدام به تعيين  مشخص نشده باشد، ستاد وعنوان پروژه، اگذشت يكماه از ثبت نام پروژهدرصورتيكه پس از -

  . استاد و عنوان پروژه براي دانشجو خواهد نمود 

 به ثبت  ، آموزش دانشگاه اقدامه باشند ننمود  واحد گذرانده و پروژه را ثبت نام115   دانشجويان كارشناسي كه حداقل    -    

         .           پروژه براي ايشان مي نمايدنام 

  .غير قابل حذف است        واحد پروژه يك درس عملي محسوب مي گردد و درزمان حذف اضطراري،-    

       بعنوان اختياري تعريف شده است، ليست دروس آنها كه واحد پروژه در   در صورت اخذ واحد پروژه دردانشكده هايي-    

  . مقررات اين آئين نامه الزامي خواهد بود اجراي

  

  لت انجام پروژه  مه–ج 

  . ماه فرصت انجام و اتمام پروژه را دارد 12به مدت   ثبت نام پروژه در پورتال آموزشي،      دانشجواززمان-    

محسوب مي غيبت امتحاني درصورت به پايان نرسيدن پروژه درزمان مقرر، اداره كل امورآموزشي براي واحد پروژه  �

 مهلت اين  ،درصورت داشتن سنوات تحصيلي. ردد نمايد و مجددا بصورت خودكارجهت نيمسال جديد ثبت نام مي گ

درصورت عدم ارسال نمره پروژه درنيمسال تحصيلي مذكور، دانشجو محروم . دوره از ثبت نام يك نيمسال مي باشد 

 . ازتحصيل تلقي مي گردد 

 . ابل حذف مي باشد درج شده غير قغيبت امتحاني  �

 . ، مهلت انجام پروژه تغيير نخواهد كرد رت تغيير استاد و يا عنوان پروژهدرصو �

 

   چگونگي دفاع از پروژه كارشناسي –د 

         دريافت مجوز دفاعيه  ، جهت  خود را پس از تاييد استاد پروژهمتن كامل پروژه  ، قبل از دفاع از پروژه  روز10 دانشجو     -    

  .  دانشكده يا مدير گروه مربوطه مي نمايد آموزشي  معاونت  تسليم            

هماهنگ   داوران و آموزش دانشكده،داور يا, پس از اتمام پروژه، دانشجو موظف است زمان دفاعيه خود را با استاد پروژه -

  . نمايد 

   .جلسه دفاع از پروژه بايد بصورت اطالعيه در دانشكده اعالم گردد  -

    بسمه تعالي
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  اداره كل امورآموزشي


