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  مسئول انجام/زمانبندي  شرح   شماره و عنوان

  مقدمه
 شدهعنوان درس تخصصي الزامي تدوين دستورالعمل اجرايي پروژه كارشناسي به منظور ايجاد وحدت رويه و شفاف سازي در اخذ پروژه كارشناسي به 

مي بايست در اولين ... دوره اعم از عمومي، اصلي و ايهحد از درسوا 100به موجب اين دستورالعمل دانشجوي مقطع كارشناسي پس از گذراندن . است
  .نيمسال تحصيلي با نظر استاد محترم راهنما درس پروژه را اخذ نمايد

  

مراحل : 1ماده 
انتخاب و اخذ 

  پروژه

دانشجو در انجام پروژه  .روژهموضوع پژوهش و استاد راهنماي پاخذ راهنمايي براي تعيين مشورت با اساتيد گروه و استاد راهنماي دوره به جهت : 1-1
افزار و يا يك سيستم كامل را به مرحله استفاده افزار، يك سختيك موضوع پژوهش بنيادي، پژوهش كاربردي و يا تحليل و طراحي يك نرم تواندمي

  .عهده استاد راهنماي پروژه استبا توجه به تنوع زمينه هاي كاري، تعيين حيطه كارهاي انجام شده و قابل انجام در پروژه بر. بعدي برساند

  دانشجو/ قبل از شروع نيمسال اخذ پروژه

/ قبل از شروع نيمسال اخذ پروژه  .، آموزش، فرمهاي كارشناسيگاه دانشكدهدريافت فرم ارائه پروژه كارشناسي از وب: 1-2
  دانشجو

ا انتخاب واحد و يا حذف و اضافه همزمان ب  .گرفتن درس پروژه توسط دانشجو با نظر استاد راهنماي دوره: 1-3
  دانشجو/ در هر نيمسال 

ها براي گروه دانشجو با توافق استاد راهنماي پروژه، نسبت به تكميل فرم پروژه كارشناسي اقدام نموده و بعد از تائيد استاد راهنما، فرم را به دفتر: 1-4
  .نمايد ائه ميبررسي ظرفيت استادراهنما و سپس طرح و تصويب در جلسه گروه ار

همزمان با انتخاب واحد و حداكثر تا 
پايان مهرماه در نيمسال اول و تا آخر 

  دانشجو/ فروردين در نيمسال دوم

- ه و تاييد، فرم به اداره امور آموزشي دانشكده براي تاييد ثبت نام و درج تصوير فرم در پرونده دانشجو ارسال ميدر جلسه گرو پس از طرح و تصويب: 1-5
  .شود

حداكثر تا پانزده آبان ماه در نيمسال 
ارديبهشت ماه در نيمسال  15اول و تا 

  آموزشاداره /دفتر گروه/مديرگروه/دوم

خرداد  5در نيمسال اول و  آبان ماه 20  .شودو نگهداري آن تا زمان دفاع، به دفتر گروه ها ارسال مي) عنوان و استاد راهنما(اصل فرم براي ثبت مشخصات پروژه در سامانه گلستان : 1-6
  آموزشاداره /در نيمسال دوم

خردادماه  15آخر آبان ماه در نيمسال اول و   پيگيري مراحل و اطمينان از ثبت مشخصات پروژه در سامانه گلستان: 1-7
  دانشجو/در نيمسال دوم

مراحل انجام و : 2ماده 
  مقررات مربوطه

پس ازاخذ و ثبت پروژه . نمايدسال واحد پروژه را انتخاب و در سامانه گلستان ثبت مياست كه دانشجو در آن نيمسالي تاريخ شروع پروژه از آغاز نيم: 2-1
  .امكان حذف وجود ندارد

  دانشجو

ئيد و توضيح مشروط به تا) نفر 2حداكثر (براي بيش از يك نفر ساخت پروژه بصورت انفرادي مي باشد، در شرايط خاص، امكان تعريف پروژه تعريف : 2-2
  دانشجو  .و تصويب در جلسه گروه، مبني بر ضرورت اخذ پروژه اشتراكي

اشتراكي بوده، امكان پذير نيست، مگر در شرايط خاص، با نظر  2-2با استدالل بند كه هايي گروهي براي پروژهتغيير هم و تغيير عنوان، تغيير استاد: 2-3
  دانشجو  ).يان(شوراي دانشكده، مشروط به درج يك نمره ردي براي دانشجو مساعد استاد راهنما، گروه آموزشي و تائيد

در سامانه » ادامه دارد«سال دوم، پروژه به صورت در نيم. مدت زمان انجام پروژه يك نيمسال تحصيلي است كه قابل تمديد در نيم سال بعدي است: 2-4
  دانشجو  ).مي باشد ماهه 5اخذ پروژه و تمديد آن هر يك . (شودگلستان ثبت مي

تيرماه  31كه براي ترم بعد تمديد نمايد تا در صورتي. بهمن فرصت دفاع دارد 30اخذ نمايد، تا ) مهر(دانشجويي كه واحد پروژه را در نيمسال اول : 2-5
  دانشجو  .ه، قابل انجام استنمر 25/0اي شهريور با كسر جريمه هفته 31آخرين مهلت دفاع است در صورت عدم دفاع، فرصت دفاع حداكثر تا 

فرصت دفاع دارد و )شهريورماه بدون كسر نمره 31قابل دفاع تا ( پايان تيرماه ماهاخذ نمايد، تا ) بهمن(دانشجويي كه واحد پروژه را در نيمسال دوم : 2-6
بهمن با  30دفاع نمايد، فرصت دفاع حداكثر تا آذر  30در صورتي كه نتواند تا . آذر فرصت دفاع دارد 30در صورت تمديد براي دومين نيمسال تا 

  .نمره قابل انجام است 25/0اي كسر هفته
  اداره آموزش/گروهدفتر / دانشجو

سنوات، قبولي مقطع بعدي (دفاع كند و شرايط تمديد پروژه را نداشته باشد  6-2و  5-2چنانچه دانشجو نتواند پروژه را در مهلتهاي مقرر در بندهاي : 2-7
. شود اما تاريخ فارغ التحصيلي وي پايان شهريور و يا پايان بهمن ثبت خواهدشدنمره تمديد مي25/0روز با كسر روزي  10مهلت دفاع حداكثر تا ) ...و

  .پس از اين مهلت به هيچوجه امكان دفاع نيست و وضعيت دانشجو مطابق مقررات آموزشي بررسي و تعيين تكليف خواهدشد
  اداره آموزش/ دانشجو

در صورتي كه دانشجو در يكي از دو ترم مجاز انتخاب پروژه درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب نمايد يك نمره از نمره نهايي وي كسر : 2-8
  استاد ارزياب/ استادراهنما  .خواهدشد

شود تا در محاسبه ن دفاع به هيات داوران اعالم ميدر زمامحاسبه و  اداره آموزش دانشكدهكسر نمره بابت تاخير در دفاع پروژه و يا مرخصي، توسط : 2-9
  .دنمره نهايي لحاظ شو

  اداره امورآموزش دانشكده/ دانشجو
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مراحل را مانند اخذ در شرايط اخذ پروژه در تابستان در صورت اضطرار به تشخيص شوراي دانشكده در صورتي امكان پذير است كه دانشجو تمامي  2-10  
  دانشجو  .به انجام برساند 3-1نيمسال دوم به غير از بند 

  
   .به عنوان يك نيمسال محاسبه مي شود ثبت پروژه در تابستان 2-11
تيرماه همان ( ين مهلت دفاع مي باشدماه بعد آخر 5تا ) شروع ترم دوم(ماهه مي باشد چنانچه پروژه از بهمن ماه تمديد شود  5در هر صورت اخذ پروژه و تمديد آن  2-12

  ).در اين ميان تعطيالت تابستاني دانشگاه محاسبه نمي شود(تا پايان شهريور ماه  0.25و پس از آن كسر هفته اي  )سال تحصيلي
  دانشجو

مقررات عدم : 3ماده 
  انجام پروژه

يك نمره ردي براي دانشجو در  ،نمايدبه دفتر گروه ها تحويل ن "فرم ارائه پروژه"ه تا تاريخهاي اعالم شد دانشجويي درس پروژه را اخذ نمايد اما چنانچه: 3-1
  .نمايدمي سامانه گلستان ثبتدر را  "عدم احراز شرايط تصويب پروژه"آموزش در تعريف عنوان . درس پروژه ثبت خواهدشد

آخر تا پايان مهرماه در نيمسال اول و 
  دانشجو /فروردين در نيم سال دوم

اداره . اداره آموزش دانشكده اعالم مي نمايدبه تهيه و ثبت نشده را  مطابق زمانبندي اين دستورالعمل كه پروژه براي آنانليست دانشجوياني ،دفتر گروه ها: 3-2
   .را در سامانه گلستان ثبت مي نمايد" ٩"آموزش موضوع را با نظر و تاييد معاون آموزشي دانشكده بررسي و نمره ردي 

هفته /ه سوم آبان ماه در نيمسال اولهفت
  سوم ارديبهشت ماه در نيمسال دوم

معاونت آموزشي به  دستور توقف كار را صادر و يك نمره ردي براي دانشجو) در هر زمان از اجراي پروژه(مي تواند به دليل كم توجهي دانشجو  استاد راهنما: 3-3
ممكن پروژه  نيمسالبه عنوان فعاليتي جديد و با توجه به زمانبندي در اولين مي تواند  دانشجو  ،ره رديدر اينصورت پس از ثبت نم. اعالم نمايد دانشكده

  .اخذ نمايد
  استادراهنماي پروژه

  استادراهنما  .داز پروژه خود دفاع نمايد يك نمره ردي با اعالم استادراهنما براي وي ثبت خواهدش 2چنانچه دانشجو نتواند با توجه به زمانبندي ماده : 3-4

 در زمان مقرر نمره ردي را اعالم ننمايد ليست اين دسته از دانشجويان حاالت درج نمره ردي مندرج در اين دستورالعمل چنانچه استادراهنمااز در هر يك : 3-5
  .نمايدمياعالم  "9"نمره ردي را  معاونت آموزشي دانشكده پس از بررسي موضوع،استخراج و 

معاون آموزشي /ادفتر گروه ه 
  آموزشاداره /دانشكده

نحوه دفاع و : 4ماده 
  ارزيابي پروژه

پنج روز هاي تعيين شده در دستورالعمل مربوطه را، دانشجو پس از تاييد استاد راهنما مبني بر اتمام پروژه، گزارش كامل نهائي كار خود، شامل كليه بخش: 4-1
  روز قبل از دفاع 5حداقل  /دانشجو  .دهدتحويل مي گروه هادفاع را به دفتر امضا شده ي، و فرم قبل از دفاع به استاد راهنما و ارزياب داخل

نسبت به نصب   مي شود ودانشجو ضمن اطالع مجدد به استاد راهنما و ارزياب، از طريق سامانه سيدا ارسالنامه دفاعيه براي استاد راهنماو ارزياب دعوت: 4-2
  دانشجو  .نمايدميام آگهي برگزاري دفاعيه اقد

  :هاي كارشناسي به صورت زير استسقف نمره: 4-3
  

و يا ساخت سخت افزار و يا پياده سازي نرم افزار كه  ساخته شدهتوسط دانشجوي مهندسي برق (كه  به ساختهاي كارشناسي منجر سقف نمره پروژه *
  19هاي كارشناسي طراحي و شبيه سازي     سقف نمره پروژه*         20 )نمايدارزياب كاركرد آن را تاييد ) توسط دانشجوي كامپيوتر ساخته شده

   17هاي كارشناسي مطالعاتي سقف نمره پروژه*  

  استادممتحن/ استادراهنما

مـورد  (اختراع ثبت يا  ترويجي و پژوهشي و يا علمي ، مجله علميمعتبر ، به يك مقاله در كنفرانسمنجر به پذيرش نهايي چنانچه نتايج كار دانشجودر پروژه :4-4
-شود، با تاييد استاد راهنما و ارزياب در جلسه دفاع امتيازهايي به شرح زير به وي تعلق مـي ) هاي علمي صنعتي و مراجع بين الملليتاييد سازمان پژوهش

  :گيرد
  

 نمره 2ه ازاي ارائه پذيرش ثبت اختراع حداكثر ب* نمره      1به ازاي ارائه پذيرش مقاله در يك كنفرانس داخلي و يا خارجي حداكثر * 

  نمره 2معتبر داخلي و يا خارجي حداكثر علمي پژوهشي به ازاي ارائه پذيرش نهايي مقاله در يك مجله * 

  نمره 1به ازاي ارائه پذيرش نهايي مقاله در يك مجله علمي ترويجي حداكثر * 

  استادممتحن/ استادراهنما

  استادممتحن/ استادراهنما  .است 10از صفر تا بيست بوده و نمره قبولي  وژهارزشيابي پر مالك: 4-5

مراحل پس از : 5ماده 
  دفاع كارشناسي

چنانچـه  . تحويـل دهـد   گروه هـا دفتر را به نامه اقدام نمايد و آنروز فرصت دارد تا نسبت به اصالح، تكميل و صحافي پايان 15پس از دفاع، دانشجو حداكثر  :5-1
تعلق خواهد گرفت و پـس از آن در   روزه 5، مهلت نمره25/0روز ديگر با كسر روزي  5نامه خود را تحويل ندهد، حداكثر تا پس از دفاع، دانشجو پايانروز  15

ئول اعـالم نمـره در   مس( .خواهد شد درجبراي دانشجو در نظر گرفته و در سامانه گلستان  9تلقي شده و نمره  ردينامه بمنزله صورت عدم ارائه صحافي پايان
  ).مي باشد معاون آموزشي دانشكدهتمامي حاالت 

  معاونت آموزشي دانشكده/ دانشجو

  دانشجو  .شودمي صفحه و به صورت دورو تهيه  80هاحداكثر نامهجويي در مصرف كاغذ و استفاده بهتر از فضاي كتابخانه، كليه پايانبه منظور صرفه: 5-2

  دانشجو  .نمايدمي هاي شماتيك ارائهافزارهاي مربوطه و نقشهنامه، نرمپايان pdfو  MS-Wordهاي شامل فايل CDنامه، يك اندانشجوهمراه با پاي: 5-3
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  يدتاظرفيت اس: 6ماده 

است نفر  4ه شود كميها مشخص توسط گروههاي كارشناسي، سقف تعداد دانشجويان پروژه كارشناسي براي هر عضو هيات علمي براي حفظ كيفيت پروژه: 6-1
  .موارد خاص با تاييد گروه و شوراي دانشكده افزايش يك دانشجو به ظرفيت اساتيد امكان پذير استدر 

مـديرگروه مراتـب   . ظرفيت اساتيد به استاد ديگر اختصـاص يابـد  مي تواند در تصويب و اختصاص پروژه كارشناسي، بنا به صالحديد گروه و موافقت اساتيد،  :6-2
  .دانشكده اعالم خواهدنمود معاونت آموزشيقت را به مواف

  گروه هادفتر 

نظارت بر اجراي : 7ماده 
  دستورالعمل

  

  .دانشكده استمعاونت آموزشي نظارت بر اجراي اين دستورالعمل به عهده : 7-1
داري اجرايي انجـام پـروژه از پـژوهش دانشـكده بـه آمـوزش       تغيير واحد ا با توجه به 26/08/1395خ بند در تاري چهارسي واين دستورالعمل در هفت ماده، : 7-2

فعاليتهـاي دانشـجو در ايـن دسـتورالعمل مطـابق دسـتورالعمل مصـوبه        ( .الزم االجـرا اسـت   از تاريخ تصـويب  تصويب شوراي دانشكده رسيد وبازنگري و به 
  ).و به روز شده استشوراي دانشكده مي باشد و اصالحات جزيي در خصوص واحدهاي اجرايي انجام  05/09/93

  

  


