
 "های کارشناسیشیوه نامه اجرایی پروژه"

ُ تزای ًیوسال اٍل ٍ دٍم ّز سال تحصیلی، طثق تقَین آهَسشی ٍ تزای سهاى اًتخاب ٍاحذ درسی پزٍص :1ماده 

 ًیوسال تاتستاى ّفتِ آخز اردیثْشت هاُ هی تاشذ.

: درصَرتی کِ داًشجَ تا پایاى اهتحاًات ًیوسال دٍم تزاساس سزفصل هصَب گزٍُ شزایط السم جْت اخذ 1 تثصزُ

 تاتستاى کاى لن یکي تلقی خَاّذ شذ. ٍاحذ پزٍصُ را کسة ًکٌذ، اًتخاب ٍاحذ پزٍصُ در دٍرُ

هذیز گزٍُ آهَسشی هَظف است پس اس تاسُ حذف ٍ اضافِ، لیست داًشجَیاًی کِ ٍاحذ پزٍصُ را اخذ ًوَدُ  :2ماده 

اًذ اس آهَسش داًشکذُ تحَیل گزفتِ ٍ تا تزگشاری جلسِ شَرای گزٍُ، ضوي تخصیص سْویِ پذیزش داًشجَی 

ّای ُداًشجَ در ّز ًیوسال( هَضَعات پیشٌْادی تزای پزٍص 6ی گزٍُ )حذاکثز کارشٌاسی تِ ّز عضَ ّیات علو

ّای هصَب تایستی اس طزیق هقتضی تِ اطالع داًشجَیاى کارشٌاسی را تِ تصَیة شَرای گزٍُ تزساًذ. عٌاٍیي پزٍصُ

 رساًذُ شَد.

اًتخاب ٍاحذ(، تا تَجِ تِ  رٍس تعذ اس شزٍع  ًیوسال تحصیلی )شزٍع 45داًشجَ هَظف است ظزف هذت  :3ماده 

اقذام  1عالقوٌذی عٌَاى پزٍصُ ارائِ شذُ ٍ ظزفیت استاد ًسثت تِ تعییي استاد راٌّوای پزٍصُ ٍ تحَیل فزم ک

ًوایذ. تعذ اس اتوام هْلت هذکَر، هذیز گزٍُ هَظف است ًسثت تِ ارسال لیست اساتیذ راٌّوا ٍ داًشجَیاى تِ 

را تحَیل  1سش هَظف است ٍاحذ درسی پزٍصُ را تزای داًشجَیاًی کِ فزم کآهَسش داًشکذُ اقذام ًوایذ ٍ آهَ

 اًذ، حذف ًوایذ. ًذادُ

 اهکاى حذف تک درس )حذف اضطزاری( ٍاحذ درسی پزٍصُ ٍجَد ًذارد. :4ماده 

ذ پزٍصُ تا ٍضعیت در حال تحقیق اخذ هی شَد. در سهاى ٍرٍد ًوزُ، اگز پزٍصُ در تزم جاری اخذ شذُ تاش :5ماده 

ٍضعیت آى تغییز یافتِ ٍ ًوزُ ٍارد هی شَد. اگز دفاع اس پزٍصُ در تزم ّای آتی اًجام شَد درس پزٍصُ در آى تزم 

 ثثت خَاّذ شذ. 

: ثثت ًوزُ درس پزٍصُ در ّز تزم تِ شزطی اًجام هی گزدد کِ تعذاد ٍاحذّای اخذ شذُ داًشجَ اس سقف 2 تثصزُ

 هجاس ٍاحذّای ًین سال تیشتز ًشَد.

ٍ ارائِ تِ استاد راٌّوا ٍ  2داًشجَ هَظف است حذاقل یک ّفتِ قثل اس ارائِ پزٍصُ ًسثت تِ تکویل فزم ک  :6ه ماد

 هذیز گزٍُ اقذام ًوایذ.

تکویل شذُ تَسط داًشجَ ٍ تاییذ شذُ تَسط استاد راٌّوای پزٍصُ،  2هذیز گزٍُ پس اس دریافت فزم ک  :7ماده 

ی گزٍُ، ًسثت تِ صذٍر هجَس دفاع اس پزٍصُ، تعییي استاد داٍر ٍ ضوي طزح هَضَع در جلسِ کویتِ تخصص

 ّواٌّگی سهاى تزگشاری جلسِ دفاع داًشجَ اقذام هی ًوایذ.

، ًوزُ داًشجَ را گشارش هی ًوایذ. 3اعضای ّیات داٍری پس اس تزگشاری جلسِ دفاع، تزاساس فزم ک :8ماده 

 ارسال هی گزدد.تَسط هذیز گزٍُ تِ آهَسش داًشکذُ  3رًٍَشت فزم ک



تزای  تِ تصَیة رسیذُ است (03/00/1400)پس اس طزح در شَرای آهَسشی داًشگاُ در تاریخ  ًاهِایي شیَُ"

 "ًوایٌذ السم االجزاست.ٍ تِ تعذ اخذ هی 1401-1402داًشجَیاًی کِ درس پزٍصُ را ًیوسال اٍل سال تحصیلی 

 


