
پاياني دوره  پروژه مراحل انجام چگونگي نامهآئين "
 "رشته مهندسي صنايع كارشناسي

 واحدي پروژه پاياني هستند 3توجه: فقط دانشجوياني مجاز به گرفتن درس 
. (يعني ترم هفتم يا باالتر )  گذرانده باشند واحد100حداقل كه 

 واحد درس ( با احتساب درس 15دانشجويي كه درس پروژه را اخذ مي كند بايد حداقل * 
  باشند.)(دانشجوياني كه ترم آخر هستند مستثني مي. پروژه ) اخذ كرده باشد

 * بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشكده، هر يك از اعضاي هيات علمي مجازند در طول 
 دانشجوي مقطع كارشناسي را براي انجام پروژه هدايت نمايند.  4يك سال تحصيلي فقط 

گامهايي كه براي اخذ پروژه بايد برداشته شوند: 
 " مشخصات پروژه " pdf- مراجعه به سايت دانشكده و دانلود فرم1
تكميل شده به دفتر پژوهش  فرم - تكميل فرم توسط دانشجو زير نظر استاد راهنما و تحويل2

 دانشكده.
 (با مجوز - دانشجو موظف است پس از ثبت نام پروژه، حداكثر در مدت دو نيمسال تحصيلي3

آن را انجام داده و به استاد پروژه تحويل دهد.  تمديد مهلت از شوراي دانشكده) 
*چنانچه تا پايان اولين نيمسال تحصيلي، پروژه به اتمام نرسيد دانشجو بايستي قبل از شروع 
ترم جديد با مراجعه به آموزش دانشكده و اخذ فرم درخواست طرح در شورا و همچنين اخذ 

موافقت استاد راهنماي دوره و استاد پروژه و شوراي دانشكده، پروژه را در ترم جديد ادامه 
دهد.( مهلت اين مرحله تا قبل از زمان حذف و اضافه طبق تقويم آموزشي دانشگاه است.) 



اند * پايان مهلت تحويل پروژه براي دانشجوياني كه در مهرماه شروع به انجام كار كرده
اند حد اكثر آخر حداكثر تا آخر تيرماه و براي دانشجوياني كه در بهمن ماه شروع كرده

باشد. شهريور ماه مي
* الزم به ذكر است در طول مدت انجام پروژه، دانشجو بايد مرتباً جهت ارائه گزارش از 

پيشرفت كار با اساتيد و پيگيري انجام مراحل اداري با دفتر پژوهش دانشكده در تماس باشد. 
كه در سايت تحصيالت ( نامه - پس از انجام پروژه بايد با توجه به شيوه نگارش پايان4

) پروژ] خود را تايپ و تدوين نمايد. در ضمن راهنمايي دانشجو تكميلي دانشگاه وجود دارد
جهت چگونگي تدوين پروژه تا انتهاي مرحله صحافي به عهده استاد پروژه مي باشد. 

* الزمست دانشجو با مراجعه به مسوول كتابخانه دانشكده(سركار خانم شاهمير) و دريافت 
اطالعات مربوط به صحافي پروژه، نسبت به صحافي آن اقدام نمايد. 

- دانشجو بايد يك نسخه از پروژه صحافي شده خود را به استاد درس و يك نسخه از آن را 5
به كتابخانه دانشكده تحويل دهد. 

- دانشجو براي دريافت نمره، موظف است؛ فرم مربوط به نمره پروژه را از روي سايت 6
(قسمت مربوط به فرمهاي پروژه) پرينت گرفته و به استاد درس پروژه تحويل دهند. 

 

 


