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بسمه تعالي

آيين نامه داخلي پروژه كارشناسي
دانشكده مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي اصفهان

 -1مقدمه
براي پروژه كارشناسي ،یك موضوع ،محدود در زمينههاي مرتبط با مهندسي صنایع تعریف شده و سپس دانشجو زیر نظر استاد ،تحقيق خود را
حداكثر در مهلت تعيين شددده انجام ميدهد .در پایان ،با ارائه یك گزارش كتبي مطابق الگوي پيشددنهادي دانشددكده و ارائه شددفاهي به ص دورت
عمومي با حضدور اسدتاد راهنما و حدا ي یك داور كار خود را بهپایان ميرساند .آیين نامه حاضر بهمنظور ارتقاي كيفي پروژههاي كارشناسي در
دانشكده تدوین گردیده است.
 -2هدف از انجام پروژه كارشناسي
افزایش خال يت ،ایجاد اعتماد به نفس در بكارگيري دانسدتهها و آموختههاي تئوري در مواجهه با یك مسدلله مشص

و احياناً جدید ،ارائه یك

پژوهش علمي بهصورت كتبي و شفاهي و ایجاد آمادگي الزم براي ورود به بازار كار یا مقاطع تحصيلي باالتر ،از اهداف اصلي پروژه كارشناسي به
حساب ميآید.
 -3ضوابط انجام پروژه كارشناسي
ماده  -1دانشجو پس از گذراندن حدا ي  011واحد درسي ميتواند ا دام به اخذ درس پروژه نماید.
ماده  -2دانشدجو پس از مذاكره با استاد راهنماي خود ،عنوان د يق پروژه خود را تعيين نموده و فرم "ثبت پروژه" را تكميي و به تلیيد استاد
راهنما ميرسداند ،سدپس با مراجعه به آموزش دانشدكده ،موضوع پروژه خود را به تلیيد آموزش دانشكده نيز ميرساند و با تعيين زمان حدودي
جلسده دفاعيه (با توجه به زمان ثبت نام پروژه) در یكي از سده مقطع از پيش تعيين شده (مطابق جدو شماره  ،) 0نسبت به ثبت نهایي پروژه
خود توسدط آموزش ا دام مي كند .انجام این فرآیند بالفاصدله بعد از اخذ واحد پروژه در سيست گلستان الزم است انجام گيرد ،ررا كه ررفيت
پذیرش دانشد جو توسدط اسداتيد راهنما محدود اسدت .بدیهي اسدت عدم انجام مراحي مذكور منجر به صفر شدن نمره پروژه در آن ترم (مطابق
مقررات آموزشددي دانشددگاه) خواهد شددد .در این بازه زماني (از زمان ثبت پروژه تا زمان جلسدده دفاعيه) دانشددجو در دو مقطع زماني ،كه توسددط
آموزش دانشددكده به وي اعالم ميشددود ،مورف به تكميي و ارائه فرم "گزارش پيشددرفت پروژه" (تلیيد شددده توسددط اسددتاد راهنماي پروژه) به
آموزش دانشدكده ميباشدد .به منظور زمانبندي جلسدات دفاعيه و تعيين اسداتيد داور ،در نهایت  2هفته بي از جلسده دفاعيه الزم است "فرم
مجوز دفاعيه" پس از تلیيد استاد راهنماي دانشجو ،توسط دانشجو به آموزش دانشكده ارائه گردد.
تبصرره  :1دانشجویاني كه درس پروژه را در آخرین ترم تحصيلي خود اخذ نمودهاند و به دليي فارغ التحصيلي خارج از حدنصاب (زیر  02واحد
و باالتر از  21واحد براي نيمسددا عادي و باالتر از  6واحد براي ترم تابسددتان) واحد اخذ نمودهاند؛ الزم اسددت پروژه خود را حتماً تا پایان همان
ترم بده اتمدام برسدددانند و در نتيجه زمانبندي ارائه گزارشهاي پيشدددرفت پروژه آنها در اثناي همان ترم انجام خواهد پذیرفت؛ به عبارت دیگر
دانشجویاني كه از مزایاي فارغ التحصيلي استفاده ميكنند ،نميتوانند بيش از یك ترم پروژه داشته باشند.
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جدول شماره ()1
حداكثر تاريخ ارائه

حداكثر تاريخ ارائه

گزارش پيشرفت 1

گزارش پيشرفت 2
پایان ديماه

 2هفته بي از دفاع
 2هفته بي از دفاع
 2هفته بي از دفاع

رديف

موعد زماني دفاع از پروژه

0

بهمن (پايان نيمسال اول)

پایان آذرماه

2

تير (پايان نيمسال دوم)

پایان اسفندماه

پایان اردیبهشتماه

3

شهريور (پايان ترم تابستان)

پایان تيرماه

پایان مردادماه

حداكثر مهلت ارائه فرم مجوز دفاعيه

تبصرره  :2با توجه به اینكه برنامه ریزي ارائه پروژه و متعا باً ثبت نمره نهایي در سديست گلستان بر اساس تحویي به مو ع گزارش پيشرفت
شررماره ( )1و ( )2و همچنين فرم مجوز دفاعيه ،انجام ميگيرد ،عدم تحویي به مو ع موارد سدددهگانه فوق باعث عدم برنامهریزي دفاع پروژه
دانشجو در موعد مقرر شده و بدیهي است كليه عوا ب آن برعهده شص

دانشجو خواهد بود.

تبصررره  :3گزارش نهایي پروژه پس از تلیيد الگوي نگارش توسددط اسددتاد راهنما ،همراه با فایي متني ( wordو  )pdfجهت بایگاني به اسددتاد
راهنما تحویي داده ميشود و پس از تلیيد آنها ،فرم مجوز دفاعيه توسط استاد راهنما تلیيد ميگردد و حدا ي دو هفته بي از تاریخ تعيين شده
براي دفاع به دفتر آموزش تحویي داده ميشود.
ماده  :3نمره پروژه شددامي سدده بصش اسددت .بصش او شددامي حداكثر  2نمره اسددت كه توسددط آموزش دانشددكده و بر اسدداس زمان و كيفيت
گزارشهاي پيشدددرفت پروژه و همننين تحویي به مو ع فرم مجوز دفاعيه تعيين ميگردد .بصش دوم توسدددط اسدددتاد راهنماي پروژه و پس از
تحویي گزارش پروژه تعيين خواهد شدد و حداكثر  02نمره است .بصش سوم حداكثر  6نمره و مربوط به ارائه سمينار پروژه است كه  2نمره آن
توسدط اسدتاد راهنماي پروژه و  4نمره آن توسط استاد داور و بر اساس فرم ارزیابي سمينار پروژه كارشناسي تعيين ميگردد .در صورت نياز به
اصالحات ،اصالحات پروژه با نظر استاد داور و نظارت استاد راهنماي پروژه انجام ميشود.
ماده  :4استاد داور هر پروژه توسط آموزش دانشكده تعيين ميگردد.
ماده  :5با اسدتقبا از انجام پروژهها بهصورت گروهي ،در این گونه پروژهها ،باید با تعيين د يق ورایف هر دانشجو به تفكيك ،امكان ارزیابي هر
دانشدجو فراه گردد .در پروژههاي گروهي ،سدمينارها به صدورت مجزا و در یك جلسه (به صورت متوالي) برگزار خواهد شد .ضمناً الزم به ذكر
است در این گونه پروژهها تك تك افراد گروه ميبایست كليه مراحي مذكور در ماده  3را مستقالً انجام دهند.
این آیين نامه اصالح شده در 6ماده و  3تبصره در تاریخ  11/80/24به تصویب شوراي آموزشي دانشكده رسيده و از نيمسا او سا تحصيلي
 12-10الزم االجرا است.
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مراحل انجام پروژه
ثبت درس پروژه در ليست واحدهاي اخذ شده ترم در سيست گلستان

مراجعه دانشجو به اساتيد دانشكده و تعيين موضوع پروژه

تكميي فرم ثبت پروژه و تلیيد توسط استاد راهنما

بررسي موضوع پروژه توسط آموزش دانشكده
بله

انجام اصالحات توسط دانشجو زیر

آیا موضوع پروژه نياز به اصالحات دارد؟

نظر استاد راهنماي پروژه

خير

ثبت موضوع پروژه توسط آموزش و تكميي ثبت نام پروژه در سيست گلستان

انجام پروژه كارشناسي و تدوین گزارش پيشرفت پروژه ( )0و تحویي آن به آموزش دانشكده

انجام ادامه پروژه كارشناسي و تدوین گزارش پيشرفت پروژه ( )2و تحویي آن به آموزش دانشكده

تكميي فرم مجوز دفاعيه توسط دانشجو و تلیيد آن توسط استاد راهنما

تدوین و ارائه گزارش نهایي پروژه توسط دانشجو و تلیيد آن توسط استاد راهنما

تحویي فرم مجوز دفاعيه به دفتر آموزش دو هفته بي از موعد دفاع

تعيين استاد داور توسط آموزش دانشكده

ارائه شفاهي پروژه و تعيين نمره ارائه پروژه توسط اساتيد راهنماي پروژه و داور در روز دفاع

محاسبه نمره نهایي پروژه توسط آموزش دانشكده و ثبت نهایي نمره توسط استاد راهنما

