
  مراحل اخذ و دفاع از پروژه كارشناسي

 .از گروه آموزشي) (اطالع از ظرفيت خالي اساتيد براي پروژه -١

 مذاكره و توافق با استاد راهنما ي پروژه در مورد انتخاب پروژه. -٢

 تكميل فرم انتخاب پروژه و اخذ تائيد و امضا استاد راهنماي پروژه و تحويل ان به مدير گروه. -٣

 موضوع پروژه پس از طرح در جلسه گروه و امضا مدير گروه به عنوان تاييد.اخذ تاييديه  -٤

در صورت عدم تاييد پروژه در گروه، فرم مربوطه جهت اصالح و يا تغيير الزم توسط دانشجو به استاد  -٥

 راهنمابازگردانده ميشود.

 بت نام نمايد.پس از تاييد فرم انتخاب پروژه، دانشجو ميتواند در سامانه گلستان بطور رسمي ث -٦

 در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر، واحد اين درس در ترم مورد نظر ثبت نخواهد شد. -٧

پس از ثبت در گلستان امكان تغيير موضوع و يا استاد راهنما وجود ندارد مگر با ثبت نمره مردودي و اخذ مجدد  -٨

 آن.

زمان ( هنما يك گزارش پيشرفت كار تهيه نمايد.پس از ثبت و شروع پروژه، دانشجو بايد با هدايت و نظر استاد را -٩

 و فرمت آن با نظر استاد راهنما خواهد بود).

  را مطابق با فرمت دانشكده و زير نظر استاد راهنما تهيه نمايد.  پايان نامه خودپس از اتمام پروژه، دانشجو بايد  - ١٠

داقل يك هفته قبل از روز پيشرفت كار ح به همراه كپي گزارشگزارش تاييد شده نهايي توسط استاد راهنما  -١١

  دفاع، جهت تعيين استاد داور به مدير گروه تحويل داده شود.

پس از بررسي گزارش نهايي توسط مدير گروه، استاد داور تعيين و براي هماهنگي زمان دفاع  گزارش ها جهت  -١٢

  ارائه به استاد داور به دانشجو عودت داده ميشود.

نگي زمان و مكان دفاع از پروژه با هماهنگي استاد راهنما، استاد داور و آموزش  دانشكده  توسط تعيين و هماه -١٣

  دانشجو.

بايد فرم ارزيابي نمره پروژه  و فرم نهايي تاييد نمره را به استاد  power Pointدر زمان دفاع، عالوه بر داشتن  -١٤

  راهنما ارائه گردد.

گاني براي باي گروه آموزشيبه مدير فرم ها توسط استاد راهنما رم هاي مربوطه، بايدپس از تاييد و ثبت نمره در ف -١٥

  تحويل شود.در گروه 

 

باشد و براي ترم جديد بايد پروژه تمديد گردد. (تكميل  تبصره : حداكثر مدت انجام پروژه يك سال تحصيلي مي

  تحويل آن به آموزش دانشكده) و تاييد ان توسط استاد راهنما و مدير گروه و "تمديد پروژه"فرم 


