
 

 کارشناسي پروژه دستورالعمل

 دانشکده ریاضي، آمار و علوم کامپیوتر

 :پروژه واحد انتخاب : الف

 باشدمی واحد انتخاب زمان در کارشناسی پروژه انتخاب به مجاز درسی، واحد 100 حداقل گذراندن از پس دانشجو هر. 

 :پروژه موضوع :ب

 شته هدف به توجه با شجو، تحصیلی ر صلی دروس با مرتبط موضوعات از یکی تواندمی پروژه موضوع دان  تخصصی و ا

 مربوطه گروه اساتید از یکی به مراجعه با پروژه واحد انتخاب از پس تواندمی دانشجو ترتیب بدین .شدبا تحصیلی رشته

 .نماید انتخاب را موضوعی مربوطه استاد پژوهشی هایزمینه یا خود هایییتوانا و عالقه اساس بر و

 

 اخذ از پیش اساتید، از یک هر توسط سرپرستی تحت دانشجویان ظرفیت بودن محدود به توجه با که است ذکر به الزم :تذکر

 .پذیرد صورت مربوطه استاد با الزم هایهماهنگی بایستمی پروژه واحد

 :پروژه موضوع تصویب :ج

 شجو ست موظف دان ضوع انتخاب از پس ا شنهادیه فرم خود، عالقهمورد مو شکده سایت از راال پروپز یا پروژه پی  دان

و مدیر بخش  پروژه راهنمای استاد توسط تائید از پس و نماید تکمیل پروژه راهنمای استاد راهنمایی با و نموده دریافت

 .دهد تحویلمربوطه بخش  نماینده آموزشی به

 شجو پروژه پیشنهادیه ضافه باید دان شکده آموزشی شورای جلسه اولین در بعد از حذف و ا صویب مورد و بررسی دان  ت

سات تعداد محدودیت به توجه با) دگیر قرار شی، شورای جل شجو آموز ست موظف دان ستاد طریق از ا  ،پروژه راهنمای ا

 .(دنمای پیگیری را پروژه موضوع تصویب

 خواهد بود. روز بعد از حذف و اضافه 3 حداکثر گروه، به پروژه پیشنهادیه تحویل هلتم 

 را الزم اصالحات هفته یک مدت ظرف است موظف دانشجو ،شورای آموزشی جلسه در پروژه تصویب عدم درصورت 

ستاد تایید از پس و داده انجام شنهادیه پروژه، راهنمای ا سی جهت را مربوطه پی شورای آموزش مجدد برر  تحویل به 

 .دهد

 موجه دالیل به استثنایی موارد در چنانچه و دهد تغییر را آن موضوع تواندنمی پروژه پیشنهادیه تصویب از پس دانشجو :تذکر

 نهایی تائید و پروژه راهنمای استاد تائید از پس صرفا امر این ،گردد پروژه موضوع تغییر به مجبور امکانات، نشدن فراهم قبیل از

 .باشدمی میسر بخش

 :پروژه انجام مهلتد: 

 انتهای تا حداکثر و گردد آن انجام به مشغول پروژه راهنمای استاد نظر زیر است موظف پروژه انتخاب از پس دانشجو 

 .رساند اتمام به را آن نمایدو موعدی که آموزش اعالم می تحصیلی نیمسالهمان 

 :پروژه ارزیابي نحوه :ه

 مقرر  مهلت در و نموده شروع را خود پروژه اجرای آموزشی،  شورای طرف از پروژه  تصویب از پس است موظف دانشجو

 .نماید ارائه راهنما استاد به دوره طول در خود کار پیشرفت از منظم گزارشاتی

 شجو ،پروژه تکمیل از بعد سی روژهپ فرمت مطابق را اولیه متن باید دان شنا شکده سایت در موجود کار  به و تهیه ،دان

 .نماید تحویل راهنما استاد



 در زمان  همراه فرم اعالن کفایت پر شده توسط استاد راهنما راهنما و بخش مربوطه، متن گزارش به تایید استاد پس از

شی،  شورای آموز سط  شده تو شورای  شورا بهتعیین  صحیحات احتمالی مد نظر  شود و ت سی تحویل داده  برای برر

 .کند تهیه را خود پروژه نهایی نسخه پروژه، متن در آنها اعمال با و نموده دریافت پروژه راهنمای استاد از را یآموزش

 صالح متن صول و در قالب فایل پی دی اف و تک  نهایی شده ا سب ( افزار نرم و مح ستاد راهنما از   )مورد ح سط ا تو

 .گرددارسال  طریق نامه رسمی به معاونت آموزشی

  ،د.نمای رسانیاطالعو  تعیین راسخنرانی  جلسه برگزاری مکانزمان و شورای آموزش پس از تائید نهایی پروژه 

 سه ضور با سخنرانی جل ستاد ح شجویان بدون محدودیت و پروژه راهنمای ا ساتید و دان  و شد خواهد برگزار دیگر ا

 .نماید ارائه دقیقه 15در بازه زمانی  و تهیه را مربوطه اسالیدهای است موظف دانشجو

 به معاونت آموزشی اعالم کند را نمره ،نهایی نسخه دریافت از پس پروژه راهنمای استاد. 

 

 :اطالع رسانيو: 

توسط کارشناس ای تی با هماهنگی  ایل پی دی اف در سایت دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتراطالعات پروژه و ف

 .گرددبارگذاری می کارشناس آموزش حداکثر یک هفته پس ار اعالم نمرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


