
 بسمه تعالي

  كارشناسي پروژه هايشيوه نامه اجرايي 

براي  طبق تقويم آموزشي و دوم هر سال تحصيلي،و  اولزمان انتخاب واحد درسي پروژه براي نيمسال  :1ماده 
  . نيمسال تابستان هفته آخر ارديبهشت ماه مي باشد

در صورتي كه دانشجو تا پايان امتحانات نيمسال دوم براساس سرفصل مصوب گروه شرايط الزم جهت : تبصره
  .  اخذ واحد پروژه را كسب نكند، انتخاب واحد پروژه در دوره تابستان كان لم يكن تلقي خواهد شد

ليست دانشجوياني كه واحد پروژه را اخذ  ،اضافه وحذف پس از بازه موظف است مدير گروه آموزشي  :2ماده 
با برگزاري جلسه شوراي گروه، ضمن تخصيص سهميه پذيرش اند از اداره آموزش تحويل گرفته و  نموده

موضوعات پيشنهادي ) دانشجو در هر نيمسال 6حداكثر (دانشجوي كارشناسي به هر عضو هيات علمي گروه  
عناوين پروژه هاي مصوب بايستي از طرق مقتضي  .راي گروه برسانده هاي كارشناسي را به تصويب شوژبراي پرو

   . به اطالع دانشجويان رسانيده شود

با توجه به عالقه مندي ، عنوان  در بازه زماني كه شوراي گروه تعيين مي نمايد، دانشجو موظف است :3ماده 
در اسرع وقت اقدام 1تكميل فرم ك  پروژه ارائه شده و ظرفيت استاد نسبت به تعيين استاد راهنماي پروژه و

  .نمايد

شوراي گروه  در بازه زماني تعيين شده جهت تعيين استاد راهنما،در صورت عدم مراجعه دانشجو :4ماده 
   . اقدام نمايد دانشجوآموزشي مي تواند نسبت به تعيين استاد راهنماي پروژه 

و تاييد آن توسط  1دانشجو نسبت به تكميل فرم ك  پروژه، با وجود تعيين استاد راهنمايدر صورتي كه  :5ماده 
اداره آموزش مي تواند نسبت به حذف واحد  ، پس از گزارش مدير گروه،اقدام ننمايداستاد راهنما و مدير گروه 

  . اقدام نمايده ژپرودرسي 

 17ره پروژه از سقف نممردودي دانشجو در درس پروژه يا حذف آن توسط شوراي آموزشي،  در صورت : تبصره
  .  محاسبه خواهد شد

  . واحد درسي پروژه وجود ندارد) اضطراري(امكان حذف تك درس : 6ماده 



 به اداره آموزش  گروهمدير گروه آموزشي موظف است نسبت به ارسال ليست اساتيد راهنما و دانشجويان  :7ماده 
اقدام ) تيرماه  15تابستان تا  دوره –اسفند ماه  15نيمسال دوم تا  –آبان ماه  15نيمسال اول تا ( در موعد مقرر 

  .نمايد

آيين نامه آموزشي در صورتي كه امكان تكميل پروژه در يك نيمسال امكان  17ماده  3تبصره  به استناد :8ماده 
نيمسال اول تا ( تحاناتروز از تاريخ پايان ام 45نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف . پذير نباشد، نا تمام تلقي مي شود

  .به نمره قطعي تبديل شود ) آبان ماه 15تابستان تا  دوره –تيرماه  15نيمسال دوم تا  –اسفند ماه  15

و ارائه آن به استاد  2دانشجو موظف است حداقل يك هفته قبل از ارائه پروژه نسبت به تكميل فرم ك  :9ماده 
  .راهنما و مدير گروه اقدام نمايد

تكميل شده توسط دانشجو و تاييد شده توسط استاد راهنماي  2مدير گروه پس از دريافت فرم ك :10ماده 
پروژه، ضمن طرح موضوع در جلسه كميته تخصصي گروه، نسبت به صدور مجوز دفاع از پروژه، تعيين استاد داور 

  .نمايدمي و هماهنگي زمان برگزاري جلسه دفاع دانشجو اقدام 

          ، نمره دانشجو را گزارش 3وري پس از برگزاري جلسه دفاع، بر اساس فرم ك اعضاي هيات دا: 11ماده 
   .به اداره آموزش ارسال مي گرددتوسط مدير گروه  3رونوشت فرم ك. مي نمايند

به ازاي هر ماه اداره آموزش ارائه پروژه در حداكثر مهلت قانوني در نظر گرفته شده،  در ورت تاخيردرص: 12ماد
  . نمايدمي ز نمره نهايي پروژه كسر ا نمره 1،  تاخير

  .به اداره آموزش اعالم مي نمايد 4مدير امور آموزشي دانشگاه ميزان كسر نمره را از طريق تكميل فرم ك : تبصره

توسط استاد راهنماي پروژه در تك ليست نمره پروژه وارد شده  4نمره نهايي دانشجو بر اساس فرم ك : 13ماده 
  . در پرونده دانشجو بايگاني مي گردد 4و به انضمام فرم ك 

هشتاد و هفتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه در مورخ تبصره در  3ماده و  14در  شيوه نامهاين : 14ماده 
را  پروژه كارشناسيواحد  93و براي دانشجوياني كه از نيمسال اول سالتحصيلي به تصويب رسيد  23/7/93

  . جراء استانتخاب نموده اند الزم اال

                                                                                          


