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 توضیحات:            

 تواندمی گردد. لذا دانشجوتعریف می های علمی و پژوهشی ویوضوعات مورد عالقه استاد و زمینهتعریف پروژه بر اساس م -1

موضوعات مورد عالقه خود را با اساتید مرتبط با موضوع مطرح کند و در صورت توافق، موضوع توسط استاد راهنما تعریف 

در جلسه گروه یا شورای  آموزشیهم هفته دوازدتوسط اساتید تکمیل و حداکثر تا بعد ترم  هایگردد. لیست پروژهمی

 شود.ه مطرح و در صورت تایید، مصوب میپروژ

 گردد.کده اعالم میدر تابلو اعالنات و سایت دانشآموزشی  هفته چهاردهمهای مصوب در فهرست پروژه -2

نامه خود را انتخاب، ت پروژه های مصوب، عنوان پایاندانشجویانی که قصد اخذ واحد پروژه در ترم بعدی را دارند، از فهرس -3

 کنند.آن را تکمیل مید راهنما فرم اخذ پروژه را از سایت دانشکده دریافت و با کمک استا

پروژه و کارشناس  ام، دانشجو درخواست ثبت واحد پروژه را از طریق پرتال مربوطه برای استاد راهنما، مسئولندر هفته ثبت -4

 کند.آموزش ارسال می

، به مسئول دومهفته ثبت نام مرحله بایست فرم اخذ پروژه را پس از تایید استاد راهنما، حداکثر تا پایان دانشجو می -5

پروژه های دانشکده تحویل داده و از ثبت واحد پروژه در پرتال آموزشی خود مطمئن گردد. در صورت عدم ثبت واحد پروژه 

در پایان زمان یاد شده، دانشجو موظف است موضوع را سریعا از طریق کارشناس آموزش پیگیری نماید. لیکن در صورت 

حد پروژه در زمان حذف و اخذ، ثبت واحد پروژه در آن ترم غیرممکن خواهد بود و عدم پیگیری دانشجو و ثبت نشدن وا

 گردد و کلیه عواقب آموزشی ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.اخذ پروژه به ترم دیگری موکول می

 دهد.انجام مینامه را اهنمایی استاد راهنما مراحل مختلف پایانت نظارت و رحد پروژه، دانشجو تحپس از اخذ وا -6

جلسه دفاع توسط دانشجو انجام  پس از اتمام پروژه و تایید استاد راهنما، هماهنگی الزم با استاد داور جهت برگزاری -7

در تابلو  حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه دفاعشود. دانشجو موظف است اطالعیه برگزاری جلسه دفاع را می

 اعالنات دانشکده نصب نماید.

( برگزار و در صورت خرداد، تیر، شهریور، دی و بهمنهای در ماهاع در بازه زمانی مشخص شده توسط گروه )جلسه دف -8

 گیرد.رم جلسه دفاع مورد تایید قرار میتایید استاد راهنما و استاد داور، دفاع دانشجو در ف

نسخه نهایی  هنما انجام داده،ا تحت نظارت استاد رادانشجو موظف است کلیه اصالحات عنوان شده در جلسه دفاع ر -9

)چک لیست( را تکمیل کند. الزم  نامه کارشناسیه رعایت نکات و قواعد تهیه پایانتعهدنامنامه را تهیه نماید و فرم نپایا

 مورد تایید قرار گیرد. استاد راهنماو امضای دانشجو است این فرم با 

و سه نسخه از صفحه تاییدیه  ، پوسترنامهفایل نهایی پایانک نسخه از پس از انجام مراحل فوق، دانشجو موظف است ی -10

حداکثر یک هفته بعد ، نامه کارشناسینکات و قواعد تهیه پایان اتمام پروژه را پرینت کرده، به همراه فرم تعهدنامه رعایت

موارد فوق را جهت تایید  سه روز کاریطی  هایل دهد. مسئول پروژهها تحوجهت تایید به مسئول پروژه ،از زمان دفاع

زم به ذکر است گردد. النامه اخذ میآموزشی دانشکده جهت تایید پایان امضای مدیرگروه و معاون کند و سپسبررسی می

 تکمیل گردد. های چند نفرهپروژهام پروژه مربوط به های چند نفره الزم است صفحه تاییدیه اتمبرای تایید پروژه

ای رنگ صحافی شده و دو جلد آن با جلد سرمه چاپ پشت و روه صورت نامه بتایید شده پایان ان سه نسخه چاپیدر پای -11

شود به دلیل حفظ ساختار واحد و داشتن گردد. توصیه میآموزش دانشکده تحویل می)برای استاد راهنما و آموزش( به 

 ود.نامه به صحافی دانشگاه مراجعه شدانشگاه برای صحافی پایان نشانه )آرم(

نامه دارای زرکوب صفحه عنوان فارسی روی آن، صفحه عنوان انگلیسی در پشت آن و بغل جلد جلد صحافی شده پایان -12

 نامه و سال( باشد.ام خانوادگی دانشجو، عنوان پایان)شامل نام و ن


